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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 6/04-04-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα , 04 Απριλίου 2016 και ώρα 

13:00 μ.μ., συνήλθε σε    συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 

και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-

2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, κ. Περδίκη Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/23884/31-04-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 

σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.:1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5.Κυριαζή Στέφανο, 6. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 7. Ατσίδη Ελπίδα, 8. Παναή Ευαγγελία  

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας,2. Δράκος Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 

75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος 

αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση,3.Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη) η οποία 

αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο  

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας,, Σπανός Παπαγιάννης Αναστάσιος (δικ/νος) 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλους του Τμήματος 

Συλλογικών Οργάνων, της κας Βικτώριας Κωτσάκη, υπάλληλος του λογιστηρίου, Ζανετούλη Στεργούλα, 

προϊσταμένης του τμήματος κτιριακών έργων και κοινόχρηστων χώρων, του κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου και 

του κου Στρατή Στέφανου, νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου,  

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική ενημέρωσή του 

προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη έντεκα (11) κατ’ επειγόντων θεμάτων, για τα οποία η 

Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης 

πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την 

έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

    Το 1
ο
 θέμα (1

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης  για «Έγκριση ή μη 

Συμβιβασμού μεταξύ του κου Πλατή Γαβριήλ και του Δήμου Ρόδου» 

 Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για την  «Απευθείας 

Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου Ιαλυσού»    

Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για   «Κατάρτιση 

όρων και έγκριση μελέτης, για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τη «συντήρηση και επισκευή του 

απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου έτους 2016»   

Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  «Έγκριση της 

μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για τη «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ. 

Το 5
ο
 θέμα (5

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για   «Έγκριση 

πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

« Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου»   
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Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για «Έγκριση 

πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

« Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»   

  Το 7
ο
 θέμα (7

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης «Έγκριση 

πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

« Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά – Ρουκουνάκη»     

Το 8
ο
 θέμα (8

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης «Έγκριση πρακτικού 

διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου « 

Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου»     

Το 9
ο
 θέμα (9

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης «Έγκριση πρακτικού 

διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου « 

Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδού Μαύρου – Τηλιακού)» 

Το 10
ο
 θέμα (10

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  «Καθορισμό 

των όρων διακήρυξης  του έργου « Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού 69.000,00 €.  

Το 11
ο
 θέμα (11

ο
 θέμα προ ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης για  «Καθορισμό 

των όρων διακήρυξης  του έργου « Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λούκα Ρουκουνάκι»  προϋπολογισμού 

69.000,00 €.   

 

 Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω 

θέματα, προ της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα 

με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 66/2016  (Α.Δ.Α: 6Η83Ω1Ρ-ΨΧ3) 

 «Έγκριση ή μη Συμβιβασμού μεταξύ του κου Πλατή Γαβριήλ και του Δήμου Ρόδου» 

 

(Εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/23642/31-03-2016) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ. 2/23642/31-

03-2016, ως κατωτέρω: 

« Θέμα: Η υπ’ αριθμ. 223/2015 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/22731/29.03.2016 από 27.03.2016 Δήλωση - Αίτηση του Πλατή Γαβριήλ, κατάστημα 

Ρόδου, οδός Βενετοκλέων αρ. 32, υποκατάστημα Ρόδου, οδός Βενετοκλέων αρ. 73, με ΑΦΜ 004715856 ΔΟΥ 

Ρόδου, ως εξουσιοδοτημένο κατάστημα Ρόδου της Εταιρείας Βιομηχανικής Κατασκευής Επίπλων «DROMEAS». 

 Ο αντίδικος Πλατής Γαβριήλ, κατάστημα Ρόδου, οδός Βενετοκλέων αρ. 32, υποκατάστημα Ρόδου, οδός 

Βενετοκλέων αρ. 73, με ΑΦΜ 004715856 ΔΟΥ Ρόδου, ως εξουσιοδοτημένο κατάστημα Ρόδου της Εταιρείας 

Βιομηχανικής Κατασκευής Επίπλων «DROMEAS» άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου την από 

29.10.2013 με ΑΚΔ 944/04.12.2013 αγωγή αυτού κατά του Δήμου Ρόδου, ζητώντας συνολικό ποσό Ευρώ 

δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€19.951,78), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της εκδόσεως εκάστου εν αυτή τιμολογίου, από πώληση κινητών 

πραγμάτων. 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 223/2015 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), η οποία επιδίκασε 

ποσό Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ λεπτών (€15.171,88) στον Πλατή 

Γαβριήλ, κατάστημα Ρόδου, οδός Βενετοκλέων αρ. 32, υποκατάστημα Ρόδου, οδός Βενετοκλέων αρ. 73, με 

ΑΦΜ 004715856 ΔΟΥ Ρόδου, ως εξουσιοδοτημένο κατάστημα Ρόδου της Εταιρείας Βιομηχανικής Κατασκευής 

Επίπλων «DROMEAS», νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της από 29.10.2013 με ΑΚΔ 

944/04.12.2013 αγωγής αυτού προς τον Δήμο Ρόδου, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Το εν λόγω 

ποσό αφορά την εξόφληση των υπ’ αριθμ. (α) 2024/13.03.2008, (β) 2069/30.07.2008, (γ) 2070/30.07.2008, (δ) 

2071/30.07.2008, (ε) 2072/30.07.2008, (στ) 2073/30.07.2008, (ζ) 2074/30.07.2008, (η) 2535/20.06.2006, (θ) 

3079/19.12.2008, (ι) 3080/19.12.2008, (ια) 3293/10.08.2010, (ιβ) 3327/30.09.2010, και (ιγ) 3327/30.09.2010 

Δελτίων Αποστολής – Τιμολογίων, εκδόσεώς του. Επίσης, του επιδίκασε δικαστική δαπάνη ποσού Ευρώ 

διακοσίων (€200,00). 

Επειδή, ο Πλατής Γαβριήλ, κατάστημα Ρόδου, οδός Βενετοκλέων αρ. 32, υποκατάστημα Ρόδου, οδός 

Βενετοκλέων αρ. 73, με ΑΦΜ 004715856 ΔΟΥ Ρόδου, ως εξουσιοδοτημένο κατάστημα Ρόδου της Εταιρείας 

Βιομηχανικής Κατασκευής Επίπλων «DROMEAS», με την από 27.03.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/22731/29.03.2016 

Δήλωση - Αίτηση του, αιτήθηκε την εξόφληση μόνον του επιδικασθέντος προς αυτόν κεφαλαίου, δηλώνοντας ότι 



      

 3 

παραιτείται από κάθε αξίωσή του για καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης, υπό την αίρεση της εντός διμήνου 

καταβολής προς αυτόν του επιδικασθέντος σε αυτόν κεφαλαίου. 

Επειδή, δεν έχει κατατεθεί Έφεση κατά της εν λόγω αποφάσεως από το Δήμο Ρόδου, οπότε η εν λόγω απόφαση 

είναι οριστική, και επειδή η εν λόγω πρόταση του αντιδίκου είναι προς το συμφέρον του Δήμου, παρά το γεγονός 

ότι η εν λόγω απόφαση είναι οριστική, (α) γνωμοδοτώ για την καταβολή προς τον αντίδικο ποσού Ευρώ 

δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ λεπτών (€15.171,88), υπό την αίρεση της 

ταυτόχρονης παραίτησης του αντιδίκου από τόκους και δικαστικά έξοδα, εφόσον τα εν λόγω Δελτία Αποστολής – 

Τιμολόγια εξακολουθούν να οφείλονται, και (β) ζητώ εξουσιοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή, όπως 

παραιτηθώ από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της παραπάνω υπ’ αριθμ. 223/2015 Απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), προκειμένου να καταστεί αυτή αμετάκλητη και να είναι δυνατή η 

εξόφληση της από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, υπό τον όρο της ταυτόχρονης παραίτησης από τα 

ένδικα μέσα και από τον αντίδικο ενάγοντα Πλατή Γαβριήλ» 

(Aκολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στέφανου Στρατή) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με  αρ. πρωτ. 2/23642/31-03-2016,   

·  Άρθρο 72, παρ. 1 εδαφ. ιδ΄, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012) & παρ. 2,  

Ν.3852/2010) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)   εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Πλατή Γαβριήλ με την καταβολή δεκαπέντε 

χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών   (€15.171,88), με την  ταυτόχρονη παραίτηση 

του αντιδίκου από τόκους και δικαστικά έξοδα, εφόσον τα εν λόγω Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια εξακολουθούν 

να οφείλονται,  

Β) εξουσιοδοτεί  το νομικό σύμβουλο κ. Στρατή Στέφανο, νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, όπως παραιτηθεί 

από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της παραπάνω υπ’ αριθμ. 223/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου 

(Τακτική Διαδικασία), προκειμένου να καταστεί αυτή αμετάκλητη και να είναι δυνατή η εξόφληση της από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, υπό τον όρο της ταυτόχρονης παραίτησης από τα ένδικα μέσα και από τον 

αντίδικο ενάγοντα Πλατή Γαβριήλ. 

 

     

 

ΘΕΜΑ 2ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 67/2016  (Α.Δ.Α: ΩΔΔΩΩ1Ρ-ΔΦ1) 

«Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου Ιαλυσού»   

 

 (Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 2/24006/1-4-2016) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

με αριθμ. 2/24006/1-04-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου Ιαλυσού»  

Με την υπ αριθμό απόφαση 182/23-3-2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Εργασίες 

ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου Ιαλυσού» προϋπολογισμού 7.700,00€ με ΦΠΑ (23%) καθώς και ο τρόπος 

εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση. 

Με βάση το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4 η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο 

ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο 

Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την κατασκευή μικρών έργων και 

εργασιών συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά 

ή κατά κατηγορίες έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.  

Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχονται οδηγίες σχετικά 

με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο που οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών 

έργων  είναι 14.673,51€ για τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκη  και για τους υπόλοιπους Δήμους 

της χώρας 10.271,46 (εκτός ΦΠΑ). 
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Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  του έργου 

«Εργασίες ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου Ιαλυσού», προϋπολογισμού 7.700,00€ (με ΦΠΑ) στην  

εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ-ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε » με αριθμό ΜΕΕΠ 23048 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Εργασίες ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου Ιαλυσού», προϋπολογισμού 

7.700,00€  (με ΦΠΑ 23%) στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ-ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε» με 

αριθμό ΜΕΕΠ 23048» 

(Aκολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 

προϊστάμενου της Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/24006/01-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 

· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 

· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 

του Ν.4053/2012, 

· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116
Α
/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 35 του Ν.4053/2012,  

· Την με αρ. 82/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες ανάπλασης του βοηθητικού γηπέδου 
Ιαλυσού»  προϋπολογισμού 7.700,00 ευρώ με ΦΠΑ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ-

ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε » με αριθμό ΜΕΕΠ 23048. 

   Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

39/2016 (ΑΔΑ:ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7336.0017 που έχει επιπροσθέτως 

ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή 

εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 68/2016  (Α.Δ.Α: ΩΥΔ9Ω1Ρ-ΑΤΕ)  

Κατάρτιση των όρων και έγκριση της μελέτης, για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για την  
«Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού   59.778,00 ευρώ με ΦΠΑ   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/24575/04-04-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/24575/04.04.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή 
απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου, έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.778,00 ευρώ 
με ΦΠΑ  (κωδ.70-6264.0001), ως κατωτέρω:

 

 

«Θέμα:  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Πρόχειρου  διαγωνισμού για τη «συντήρηση 

και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου»  έτους 2016 

Παρακαλούμε όπως: 

· Να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την συντήρηση και επισκευή 

του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου έτους 2016» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για την 

«Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου, έτους 2016», κλήθηκαν από τον 

πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

· την, υπ’ αριθμ. 2/24575/04-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

     Τη διενέργεια  Πρόχειρου   διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την συντήρηση και 

επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου και αφορά εξειδικευμένες εργασίες, όπως εξαγωγή 

υπερκατασκευής, εξαγωγή του δακτυλιδιού (ρουλεμάν)  περιστροφής αυτής, κατασκευή νέου δακτυλιδιού 

περιστροφής, τοποθέτηση αυτού, επανατοποθέτηση υπερκατασκευής κ.λ.π. τις οποίες δεν μπορεί να κάνει το 

συνεργείο του Δήμου μας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.778,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23%,  και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για όλες τις εργασίες όπως αναφέρονται στη μελέτη. 

   

Άρθρο 1 - Αντικείμενο προμήθειας  
 Η παρούσα αφορά τη για την κάλυψη αναγκών της συντήρησης  και επισκευής του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 

3416 του Δήμου Ρόδου. 

Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία  
    Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης 

δ)   Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ε)   Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ζ.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α)    Η δαπάνη για την συντήρηση  και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου, έχει 

προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το Φ.Π.Α.   στις  πενήντα έννια     χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτω        ευρώ 

(59.778,00  €)    με το Φ.Π.Α. 23%. 

β)    Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  
α)  Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν προσφορά 

με την  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κάθε προσφορά να περιέχει όλες τις εργασίες όπως περιγράφονται στη 

μελέτη. 

β) Ο διαγωνισμός  θα  γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών που  

    περιγράφονται στη μελέτη. 

 

Άρθρο 5ο -  Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα  ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που  να έχει εκδοθεί το 2016 και να αναφέρει ότι είναι 

εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους. 

Γ)  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντας ότι η προσφορές ισχύουν για ολόκληρο το έτος 2016. 
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Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και 

των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

Ε) Έκθεση στην οποία θα φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η      επιχειρηματική δομή της  

(μορφή της επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας , κύρος κ.λ.π.)       και οι εμπορικές της  επιδόσεις κατάσταση 

πελατών 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

Όλα τα ανωτέρω. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α)   Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω  

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

γ)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος ε και ζ των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που     συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται     από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς                Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν 

και επιχειρήσεις εσωτερικού ή                 Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους                  υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται                  από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια                  που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά                  εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

           

Εφ’ όσον οι πάροχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

 

Άρθρο 7ο -  Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

α)  Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας      Επιτροπής Διαγωνισμού 

που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τροχαίου      Υλικού στην διεύθυνση Εμμ. Τριανταφυλλιδη 

περιοχή Ασγούρου – Ρόδος Τ.Κ.85100 τηλ.       22410-72959 και Fax 2241002685, την 

……………………………………..και ώρα 10:00 π.μ. 

β) Επίσης  δύναται να σταλούν ταχυδρομικά  ή με άλλο τρόπο μέχρι και προηγουμένης του     διαγωνισμού 

εργασίμου ημέρας . 

γ) Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του    διαγωνισμού δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Επιτροπή πριν τη λήξη της    προθεσμίας που καθορίζονται από τη 

διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με      τις  άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα 

διαδικασία. 

δ) Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

ε) Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και   κάθε άλλη επιβάρυνση για 

την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη. 

 

Άρθρο 8o – Ισχύς των Προσφορών  
   Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για  όλο το 2016. 

   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος    μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος    των προσφορών. 

   Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε    ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται    ως απαράδεκτη. 

 

   

Άρθρο 9 – Φάκελος Προσφορά  
  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

  Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 
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9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά φραγισμένο κυρίως 

φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

2. Ο πλήρης τίτλος της εργασίας  και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (διεύθυνση 

τροχαίου υλικού και μηχανημάτων  τμήμα ανταλλακτικών Δήμου Ρόδου) 

3. Ο  αριθμός  της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή ο αριθμός της απόφασης  Δημάρχου). 

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, τηλέφωνο σταθερό , φάξ ,  

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

2. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  (διεύθυνση 

τροχαίου υλικού  Δήμου Ρόδου) 

3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή αριθμός της Απόφαση Δημάρχου). 

4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, 

fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

3.1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δοθούν, επί 
ποινή αποκλεισμού, και σε αντίγραφα (όχι επικυρωμένα). 

3.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη), με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των 

πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται 

στην προσφορά με τη σειρά που τούτα δίδονται στη μελέτη του διαγωνισμού, ακόμη και αν ο συμμετέχων δεν 

δίνει προσφορά για όλα τα προϊόντα, αν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

 3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυχθείσων εργασιών  , όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  

απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  

όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία 

δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό 
και ορισμού εκπροσώπου της.  
Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά και με αντίγραφα 
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Άρθρο 10ο -  Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Με την προσφορά η τιμή που θα δοθεί θα είναι σε - € -.   . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι      τυχόν κρατήσεις 

υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για       παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο της διακήρυξης.  

β  Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.    

γ)  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως      απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν      δίδεται ενιαία τιμή, η είναι εσφαλμένη 

λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η 

αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την       επιτροπή όλα και η 

τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής  προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 

και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της        αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα        γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η 

οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο -  Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον πάροχο με την χαμηλότερη τιμή και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιές 

τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, 

νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους πάροχους  των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και 

που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Άρθρο 13ο -  Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,  με απόφαση του αποφασίζει : 

       α)  Κατακύρωση της συντήρησης  και επισκευής του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 του Δήμου Ρόδου. 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)  την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους. μεταξύ ισοδύναμων προσφορών 

      δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου      οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 

ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο -  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

  α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Υποβάλλονται «μόνο» εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του 

χρόνου από την σχετική δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή των πρόσφορων. Η σχετική απόφαση της 

Αρμόδιας Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 3 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

        β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν 

Υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό και αποκλείστηκε  από αυτόν σε 

οποιανδήποτε στάδιο της διαδικασίας τους και για λόγους που ανακύπτουν, κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

        γ) Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία 

κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. 

        δ)  Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του 

διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται υπόψη από την Αρμόδια Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

        ε) Για τις αποφάσεις των Αρμοδίων Επιτροπών που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα, ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγω εκτός των 

προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
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Για το απαράδεχτο της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζονται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης 

υπέρ του Δήμου ποσού ίσο με το 0,10% επί της  προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν 

πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000,00 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000,00 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο 

του Δήμου και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 με τίτλο «παράβολα από κάθε αιτία»    

 

Άρθρο 15ο -  Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

α)  Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980. Οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι ορίζει το Π.Δ. 28/1980. 

β) Η κατακύρωση της συντήρησης και επισκευής του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416  γίνεται για ολόκληρη την 

ποσότητα των εργασιών  με απόφαση  της αρμόδιας  Επιτροπής . 

 

Άρθρο 16ο -  Υπογραφή Σύμβασης 

              Ο πάροχος  στον οποίο   κατακυρώθηκε η παροχή υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 

εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

α)   Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.       

β)   Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής  Συγγραφής   

γ)   Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο  

      Επιτροπή. 

δ) Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τα εξής : 

¨ Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

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

¨ Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

¨ Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα 

¨ Την συμφωνηθείσα τιμή  

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

¨ Τον τρόπο παραλαβής 

¨ Τον τρόπο πληρωμής  

¨ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας  

¨ Τον τρόπο επίλυσης διαφορών  

¨ Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

¨ Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος 

¨ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Άρθρο 17ο -  Σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με 

βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με 

τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο. 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ως δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της . 

 

Άρθρο 18ο -  Εγγυήσεις  
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή 

πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην ελληνική 

γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 19ο -  Παραλαβή 

           Η παραλαβή των εργασιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται με όσα καθορίζονται στο Π.Δ. 28/80. 

 

Άρθρο 20ο -  Πληρωμή 

Α) ο χρόνος πληρωμής θα είναι το πολύ  δύο (2) μήνες , από την υποβολή του τιμολογίου και αν ο Δήμος 

καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται 

όχληση από τον συμβασιούχο    
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 Β )  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80). (Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την 

οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη και θα λύση τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν 

για την συμβατική πληρωμή των εργασιών) 

Γ )  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

 

Άρθρο 21ο -  Χρόνος παράδοσης 

  Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  60 ημερολογιακές  ημέρες  το πολύ μετά την υπογραφή της. Για κάθε ημέρα 

υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα  15 €.  Μετά από τριάντα ημέρες ο πάροχος της υπηρεσίας  κηρύσσεται 

έκπτωτος . 

 

Άρθρο 22ο -  Γλώσσα 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 23ο -   Πληροφορίες – Δημοσίευσης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κτλ  

από τον   κ. Κανάκα Εμμανουήλ ή το κ. Αφαντενό Νικόλαο, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, οδός Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-35445 και φαξ 22410-

39780. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 

διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι(6) εργάσιμες ημέρες από την 

έγγραφη λήψη της σχετικής αίτησης με δική τους χρέωση μέσω ταχυμεταφοράς.  

 

Άρθρο 24ο -  Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση των εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3416 θα γίνει ,  στις  

εγκαταστάσεις του Δήμου στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος στα Ασγούρου με Τ.Κ. 85100.   

 

 

 

Άρθρο 25ο -  Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  υπερισχύει το Π.Δ. 28/80 Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο 

άρθρο εννοείτε ότι  ισχύει το Π.Δ. 28/80. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  την  συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και 

αφορά εξειδικευμένες εργασίες, όπως εξαγωγή υπερκατασκευής, εξαγωγή του δακτυλιδιού περιστροφής της, 

κατασκευή νέου δακτυλιδιού, τοποθέτηση νέου και επανατοποθέτηση υπερκατασκευής κλπ. τις οποίες δεν μπορεί 

να κάνει το συνεργείο του Δήμου μας. Η προϋπολογιζόμενη αξία με το ΦΠΑ 23% ανέρχεται σε 59.778,00 € ευρώ 

και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2016 και συγκεκριμένα τον κωδικό 70-6264.0001, με τίτλο  

«συντήρηση, επισκευή  οχημάτων - μηχανημάτων»  και εγγεγραμμένη πίστωση 60.000,00€. 

 

ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εργασίες αφορούν την επισκευή του απορριμματοφόρου μάρκας Mercedes τύπου 1832 και αριθμού 

κυκλοφορίας ΚΗΗ 3418.Ειδικότερα οι εργασίες είναι: 

Εξαγωγή υπερκατασκευής τύπου μύλου, εξαγωγή του δακτυλιδιού(ρουλεμάν διαμέτρου 2,6μ.μ. περίπου) 

περιστροφής αυτής ,κατασκευή νέου δακτυλιδιού περιστροφής, τοποθέτηση αυτού επί της υπερκατασκευής,  

Εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή αντλίας υδραυλικού κυκλώματος, εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή υδραυλικού μοτέρ 

κίνησης υπερκατασκευής, επισκευή ράουλων περιστροφής εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή συστήματος ασφάλισης 

πόρτας απόρριψης απορριμμάτων , εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή ηλεκτροπνευματικού κυκλώματος(πλακετών 

αυτοματισμού).                                                                               

Επανατοποθέτηση υπερκατασκευής. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης-Επισκευής 

Απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3418 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος  
ΜΕΡΙΚΗ            
ΔΑΠΑΝΗ 
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1 

Εξαγωγή υπερκατασκευής τύπου μύλου, εξαγωγή του 

δακτυλιδιού (ρουλεμάν διαμέτρου 2,6μ. περίπου) 

περιστροφής αυτής, κατασκευή νέου δακτυλιδιού 

περιστροφής, τοποθέτηση αυτού επί της υπερκατασκευής,  

Εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή αντλίας υδραυλικού κυκλώματος, 

εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή υδραυλικού μοτέρ κίνησης 

υπερκατασκευής, επισκευή ράουλων περιστροφής εξαγωγή-

έλεγχος-επισκευή συστήματος ασφάλισης  πόρτας απόρριψης 

απορριμμάτων, εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή  

ηλεκτροπνευματικού κυκλώματος (πλακετών αυτοματισμού).                                                                              

Επανατοποθέτηση υπερκατασκευής  

τεμ. 1 48.500 48.500,00 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 48.500,00 

Φ.Π.Α. 23 % 59.778,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 59.778,00 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο 

: Αντικείμενο της παρούσης 

Η παρούσα μελέτη αφορά  την  συντήρηση και επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3418 του Δήμου και 

αφορά εξειδικευμένες εργασίες  , Εξαγωγή υπερκατασκευής τύπου μύλου, εξαγωγή του δακτυλιδιού(ρουλεμάν 

διαμέτρου 2,6μ. περίπου) περιστροφής αυτής, κατασκευή νέου δακτυλιδιού περιστροφής, τοποθέτηση αυτού επί 

της υπερκατασκευής,  

Εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή αντλίας υδραυλικού κυκλώματος, εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή υδραυλικού μοτέρ 

κίνησης υπερκατασκευής, επισκευή ράουλων περιστροφής εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή συστήματος ασφάλισης 

πόρτας απόρριψης απορριμμάτων, εξαγωγή-έλεγχος-επισκευή ηλεκτροπνευματικού κυκλώματος(πλακετών 

αυτοματισμού),                                                                               

επανατοποθέτηση υπερκατασκευής απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3418 τις οποίες δεν μπορεί να κάνει το συνεργείο 

του Δήμου μας. Η προϋπολογιζόμενη αξία είναι 59.778,00 € ευρώ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 

του έτους 2016 και συγκεκριμένα τον κωδικό  70-6264.0001 «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και 

λοιπών οχημάτων». 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

- το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

- του ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

- Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης 

β. Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Η Ειδική Συγγραφή(Τεχνική περιγραφή) 

δ. Τεχνική Έκθεση  

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Ο χρόνος παροχής των περιγραφομένων υπηρεσιών αφορούν το έτος 2016. 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει, την παροχή υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 

1. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει το απορριμματοφόρο μετά την επισκευή-συντήρηση στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου (περιοχή Ασγούρου). 

Άρθρο 6ο : Υπογραφή σύμβασης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο μειοδότης-ες στο όνομα του/των οποίου/ων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος μέσα σε 

δέκα (10) μέρες από την παραλαβή της ανακοινώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν, να 

προσέλθει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει την σχετική σύμβαση καταθέτοντας εγγύηση ίση 

προς 5% (πέντε τοις εκατό) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της 

ημερομηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης.   

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το 

Δημόσιο.      

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου 

ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την 

εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ΄ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου 

ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία 

λήξεως δεν γίνονται δεκτές.     

Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 

υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης που συνεπάγεται σε 

βάρος της τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση του εγγυητικής 

συμμετοχής.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την περαίωση των συμβατικών εργασιών. 

Άρθρο 7ο : Παραλαβή εργασιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την επιτροπή της τεχνικής επιθεώρησης  και παραλαβής των 

αυτοκινήτων. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετά από σχετικό έλεγχο, 

όπως περιγράφονται και από την εντολή Τ.Ε.Ο..  

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό της 

προσφοράς του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις(Π.Δ.28/80) και το άρθρο 273 του Ν.3463/06. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 

13/2016 (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο) και  39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), οι οποίες συνοδεύονται από τις 

προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς 

Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                               Απόφ. Αρ. 69/2016  (Α.Δ.Α: ΩΒ1ΠΩ1Ρ-8ΓΙ)  

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων, 
έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 (Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/24571/04-04-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/24571/04.04.2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων, έτους 2016» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.» (κωδ. 00-6142.0036), ως κατωτέρω:

 

 

«Θέμα :  Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων 

· Παρακαλώ, όπως σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) 

ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της πίστωσης για τους κωδικούς του 

προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσίας «Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» ως κάτωθι: 
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Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

00-6142.0036 40.000,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 40.000,00 

· Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού 

για την «Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ (ΚΑ 00-6142.0036).» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για τη 

«Φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων, έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/24571/04-04-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Φύλαξη Δ.Ε Λινδίων, έτους 2016 (κωδ.00-6142-0036)», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω: 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ 
ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΚΩΔ.00/6142.0036)» 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

2. Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178
Α
) 

3. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τα άρθρα 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

5. Το ΠΔ 113/2010 

6. ΠΔ 60/2007 «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-έργων-προμηθειών και 

υπηρεσιών». 

7. Το Ν.3863/2010 άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

8. Το Ν.3548/07(ΦΕΚ 68
Α
’/20-3-07) «καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο 

Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.2690/99 «κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

10. Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

11. To N.3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 

τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων». 

12. Τον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδ. 00/6142.0036, ύψους 40.000 ευρώ. 

13. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσίας.  

14. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί. 

15. Την απόφαση 3042/2014 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

 

Άρθρο 1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προκυρήσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, με 

υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή της υπηρεσίας «Φύλαξη Δ.Ε. 

Λινδίων, έτους 2016(κωδ.00/6142.0036)». 
 

Άρθρο 2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης φύλαξης ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ με το ΦΠΑ 

23%. 

 

Άρθρο 3 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η 

μελέτη εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης 

και δεσμεύουν τα δύο μέρη. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι το ωρομίσθιο που έχει τεθεί στη μελέτη είναι 

ενιαίο και ανεξάρτητο από αργίες, εορτές, κτλ. 

 

Άρθρο 4 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η ισχύς της προσφοράς θα λήγει στις 12/10/2016. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ρητά τονίζεται ότι καμία 

μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, προσφορές που 

αφορούν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και  δικαιούμενοι συμμετοχής είναι: 

§ όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

§ ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

§ συνεταιρισμοί 

 

Άρθρο 5 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κτλ  

από τον κ. Νικόλαο Αφαντενό, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, οδός Καποδιστρίου 3-5, στο τηλέφωνο 22410-35445 και φαξ 22410-39780. Όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία του διαγωνισμού (μελέτη, διακήρυξη, κτλ) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

 

 

 

Άρθρο 6 

ΓΛΩΣΣΑ 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα αν δεν 

υπάρχουν αυτά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η ζητούμενη υπηρεσία θα παράσχεται με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού 

και μετά από συννενόηση με τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Άρθρο 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών μπροστά στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την …………………, 
ημέρα …………….. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την ……….. το πρωί. 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο τους ή στην επαγγελματική τους 

οργάνωση σχετικά με την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα δεχθεί προσφορές 
αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και όχι για μεμονωμένη υπηρεσία. 
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες δεν θα γίνει αποδεκτή. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 

προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού 
και του επόμενου άρθρου, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
 

1. Η προθεσμία  για την παραλαβή από την Υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, λήγει  

την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού  και ώρα την 13.00 μμ. Οι προσφορές 

πρέπει να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

77728, υπόψη κ. Αφαντενού. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται, επίσης, απευθείας στην επιτροπή 

διαγωνισμού  μέχρι και την ώρα  που ορίζεται ανωτέρω κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
εξωτερικό φάκελο.  

3. Στον εξωτερικό, αλλά και σε κάθε εσωτερικό φάκελο, που θα υποβληθεί πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 

και επακριβώς: 

3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

3.2. Ο πλήρης τίτλος της εργασίας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί αυτήν (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 
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3.3.  Ο αριθμός της διακήρυξης (πρωτόκολλο της διακήρυξης ή ο αριθμός  Απόφασης Δημάρχου). 

3.4.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3.5.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-

mail, κτλ). 

4. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

4.1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής  και η εγγύηση συμμετοχής πρωτότυπη. Τα 

δικαιολογητικά αυτά δεν τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται. Όλα 

τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δοθούν, επί ποινή αποκλεισμού, και σε αντίγραφα. 

4.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων εργασιών, κτλ) τοποθετούνται σε 

χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
4.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένη (όχι χειρόγραφη), με αντίγραφο. Η  οικονομική προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο του 

πίνακα που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά θα δίνεται και σε usb, θα είναι 

φτιαγμένη σε πίνακα του word και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Επισημαίνεται ότι για την επιλογή του μειοδότη θα ληφθεί υπόψη, αποκλειστικά η έντυπη προσφορά. 
Στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 

       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες  αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
       ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό  χώρων.  
4.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, όπως αναλυτικά ορίζεται και 

ανωτέρω.  

6. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά  

απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους  

όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα  τα οποία 

δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό 
και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως με 
ταυτότητα. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά και με αντίγραφα (άρθρο 7,9,12 

του ΕΚΠΟΤΑ): 

 

Άρθρο 9ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται  από τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, 

ήτοι: 

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.Δ. 

ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισθέντος ποσού της μελέτης του 
διαγωνισμού χωρίς το ΦΠΑ, πρωτότυπη.  
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2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους. 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
5. Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη 

λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νόμιμα επικυρωμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς 

καμία επιφύλαξη. 

 β) Οι αλλοδαποί: 
· Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

· Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της 

παραγράφου αυτής. 

· Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

· Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη 

λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

   γ) Οι συνεταιρισμοί: 
· Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

· Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

· Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 

οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

· Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη 

λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.    

  δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

· Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

· Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες 

μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη 

μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το 

πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

· Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την 

εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 

υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 

τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 

υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εάν σε 

κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους 

δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο.  

ε) τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
· Υπεύθυνη δήλωση νόμιμα επικυρωμένη του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται 

νομικοί περιορισμοί και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των ΟΤΑ. 
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· Οι εταιρείες εφόσον επιθυμούν να εκπροσωπούνται, θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα 

παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του 
Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της, πρωτότυπο ή νόμιμα 

επικυρωμένο. 

· Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή 

του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

· Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη 

λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

· Όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των Νομικών Προσώπων θα πρέπει να φέρουν 

υπογραφή από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίζεται 

το ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητα των 

εκπροσώπων τους. 

 

 

 

Άρθρο 10 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Για την τελική επιλογή του μειοδότη θα ληφθούν υπόψη: 

1. η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2. η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και 

την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Ανάδοχος, τελικά, ανακηρύσσεται αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά. Απαραίτητη προϋπόθεση 

όμως είναι ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

στο διαγωνισμό. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 

προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται, αφού αυτά 

είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται 

από την επιτροπή του διαγωνισμού, κλήρωση με διαφανείς όρους που αυτή θα καθορίσει σε συμφωνία με 
τους συμμετέχοντες. Η ενημέρωση των διαγωνιζόμενων δύναται να γίνει και με αποστολή μέσω φαξ των 

πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού με αποδεικτικό αποστολής. 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση-

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά είδος, για μέρος της 

υπό προμήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%. Ο όρος αυτός μπορεί, επίσης, να μεταφερθεί και 

στη σύμβαση με το/τους μειοδότη/τες προμηθευτή/ές και θα αφορά τη συμβατική ποσότητα ή αξία. 

 

Άρθρο 11 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

     1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

     2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως εξής: 

    2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

    2.2 Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή κατά της συμμετοχής 

προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

· Στην περίπτωση 2.2, δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

· Στην περίπτωση  2.1 της προηγούμενης παραγράφου, η προσφυγή εξετάζεται από την Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

· Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

· Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 Ν. 2839/00 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί  έσοδο του Δήμου 

και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 

 

Άρθρο 12 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται 

και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσα στις επόμενες 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση-

ενημέρωση του μειοδότη και θα λήγει στις 12/10/2016. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, να υποβάλει γραπτό 
αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη 

χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του μειοδότη. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την υποβολή του αιτήματος. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 

Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» Ένορκη βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου του 

αναδόχου ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ.2δ άρθρο 68 

Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013)Η σύμβαση καταρτίζεται βάση 

των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980 και το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010.  

 

Άρθρο 13 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις  θα προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που 

θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική 

επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, χωρίς το ΦΠΑ. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα λήγει στις 12/10/2016 και θα κατατίθεται μαζί με την υπογραφή της 

σύμβασης.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 28/1980. 

 

Άρθρο 14 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Η παραλαβή όλης της ποσότητας της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή εφάπαξ ή τμηματικά, μετά 

από ποσοτικό και  ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα, με τα δεδομένα της προσφοράς του προμηθευτή και των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν 

υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις ή ενστάσεις, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 

κατετέθη κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, σε αντικατάσταση της εγγυητικής συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης της υπηρεσίας για τα προσφερθέντα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Όλα τα έξοδα μεταφοράς, αλλαγής, κλπ, των 

υλικών βαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 15 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Στην περίπτωση πλημμελούς παροχής εργασίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις 

χιλίοις(5
ο
/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων υπηρεσιών. Μετά την 

παρέλευση των τριάντα(30) ημερών θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 16 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία(1) εφημερίδα τοπικού τύπου. Επίσης, θα αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι και την ημερομηνία λήξης του 

διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο(άρθρο 5 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 6 του Ν.3548/2007), ενώ ο Δήμος θα επιβαρυνθεί 

το ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 17 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 

παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 

λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 

παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του 

δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 
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πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

 

 

Άρθρο 18 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980, βάση των άρθρων 158,209 

του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). Για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα 

διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω ΠΔ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη της τοπικής Κοινότητας Λινδίων κατά τη θερινή περίοδο.   

Οι απαιτήσεις για φύλαξη θα έχουν ως αντικείμενο:    

       1.Την φύλαξη του οικισμού στον Άγιο Στέφανο. 

 2.Την φύλαξη των μηχανημάτων της ελεγχόμενης Στάθμευσης της Λίνδου. 

 3. Μπάρα εισόδου περιοχή Δημαρχείου. 

      4. Είσοδος πλατείας Κράνας 

Η φύλαξη θα γίνεται  για διάστημα πέντε  μηνών, από επτά ημέρες την εβδομάδα και σε συνεννόηση με τον 

αρμόδιο υπάλληλο. 

Η Τοπική Κοινότητα Λινδίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (10 ημέρες) σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα 

καθορίζει τον τρόπο και χρόνο  φύλαξης,   δηλαδή 8ωρη ή 12ωρη, φύλαξη κάθε σημείου ξεχωριστά ανάλογα με 

τις ανάγκες που παρουσιάζονται. 

       Θα υπάρχει απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και δικύκλων στον οικισμό της Λίνδου, τις ώρες  που αυτό 

απαγορεύεται από τον ισχύοντα κανονισμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Και αυτό αφορά είτε τα οχήματα των 

μονίμων κατοίκων, είτε τα οχήματα των εταιρειών τροφοδοσίας των καταστημάτων και τα οχήματα των 

επισκεπτών. Η στάθμευση των αυτοκινήτων και των λεωφορείων θα γίνεται μόνο στις προβλεπόμενες θέσεις με 

την υπόδειξη των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου. 

Η εκτέλεση της παροχής φύλαξης θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, του άρθρου 209 του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 40.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 00/6142.0036 και η 

χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης της ΔΕ Λινδίων, έτους 2016, κωδ. 

00/6142.0036)». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) ΠΔ 28/1980 

δ) Ν.3863/2010 άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης  
Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό  με τους όρους 

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
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Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το 

νόμο και θα συναφθεί για χρονικό διάστημα maximum 5 μηνών. Ρητά δεν προβλέπεται παράταση αυτής. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 

σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

  

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980.  

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο ΠΔ 28/1980.  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα δημοσίευσης θα  

βαρύνουν το μειοδότη. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του ΠΔ 28/1980. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών.  Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση, ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ Συνολικές ώρες 

Φύλαξης 
(ενδεικτικές) 

Ενδ. Τιμή ανά ώρα 

Φύλαξης (άνευ 
φπα) 

Ενδ. Συνολικό 
κόστος (άνευ 

φπα) 
1 Φύλαξη οικισμού Αγίου 

Στεφάνου   

150ημ Χ 12 ώρες 

=1.800 

5,00 € 9.000,00€ 

2 Φύλαξη των μηχανημάτων 

της ελεγχόμενης 

Στάθμευσης της Λίνδου 

150ημ Χ 12 ώρες 

=2.400 

5,00 € 12.000,00€ 

3 Μπάρα εισόδου περιοχή 

Δημαρχείου 

150ημ Χ 8 ώρες 

=1.200 

5,00 € 6.000,00€ 

4 Είσοδος πλατείας Κράνας 130ημ Χ 8 ώρες 

16ημ Χ 4 ώρες  

=1.104 

5,00 € 5.520,00€ 

 Σύνολα 6.504  

 32.520,00 

Φπα 23% 7.479,60 
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στρογγυλοποίηση 0,40     

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία με φπα 16% 40.000,00 

 

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των πυλών της Δ.Ε Λίνδου, αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο 

στη Δ.Ε. Λίνδου, για πέντε (5) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Οι περιοχές που θα έχουν οι φύλακες την εποπτεία της φύλαξης  είναι οι εξής:       

1.  Οικισμός Αγίου Στεφάνου  

2.  Φύλαξη των μηχανημάτων της ελεγχόμενης Στάθμευσης της Λίνδου 

3.  Μπάρα εισόδου περιοχή Δημαρχείου 

4.  Είσοδος πλατείας Κράνας 

Οι περιοχές θα εποπτεύονται με οκτώ άτομα την ημέρα κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο από 8 και για 12 

ώρες την ημέρα, συνολικά δε, για 6.504 ώρες.  

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.  Η τιμή 

μονάδος καθορίζεται για τη φύλαξη  μιας θέσης εργασίας για μία (1) ώρα και θα είναι η τελική 

(ανεξαρτήτως αργιών, ημερών και ώρας).                                      

2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) μήνες από 15/5/2016 έως 12/10/2016. Παράταση 

αυτής σε ώρες φύλαξης ή μήνες δεν προβλέπεται. 

3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Λίνδου και σε 

οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

4. Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και θα είναι για 

επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης. Το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα το συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο 

του Δήμου.  

5. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι ένστολο, θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας, ασύρματοι 

πομποδέκτες, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό και ατομική σφυρίχτρα. 

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας και 

χρώματος.  Κατώτατο όριο ανθρώπων οκτώ (8), εκτός του εκπροσώπου της Εταιρείας.  

7. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να έχει  λευκό ποινικό μητρώο, άριστο στο είδος του, 

άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. 

8. Το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να έχει άδεια Ι.Ε.Π.Ι.Ε.Α. και πιστοποίηση. 

9.  Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του αναδόχου 

αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία. 

Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές αποζημιώσεις 

φόρους κ.λ.π, θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 

προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 

δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

11. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά τυχόν 

περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά 

που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι 

ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ –ΤΕΑΜ και σε κάθε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του 

αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει το 

Δήμο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.)  

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε να συμβεί στο 

προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. 

15. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι 

του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

16. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος απαγορεύεται  να υπενοικιάσει από άλλη εταιρεία προσωπικό για 

τις ανάγκες του. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να 

καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  
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18. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από τον 

αρμόδιο τοπικό Πρόεδρο που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών στην Επιτροπή Παραλαβής.    

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 

77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί 

και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή 

εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                Απόφ. Αρ. 70/2016  (Α.Δ.Α: 6693Ω1Ρ-ΟΚ0)  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου « Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου»   

 

 (Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 2/24174/01-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

με αριθμ. 2/24174/01-4-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /24057  / 1-4-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  » με προϋπολογισμό  69.000,00 ευρώ 

με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου  και 

του προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 31/3/2016 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 

του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/22622/29-3-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα 

συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

« ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  » με προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

      Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

      Τακτικά Μέλη  

  1)  Πέρος  Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   ( Πρόεδρος ) 

  2) Μεταξωτός Νικόλαος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

  3) Παροικάκη  Βασιλική,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

 

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.      

2)   Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  

3)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

 Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος το 

οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
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1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)   Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών. 

  

(Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

·  Την με αριθ. 16/24174/01-4-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &   

     Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  
1)  Πέρος  Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   ( Πρόεδρος ) 

2)  Μεταξωτός Νικόλαος , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

3)  Παροικάκη  Βασιλική,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.      

2)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος 

το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 71/2016  (Α.Δ.Α: 6ΨΠ7Ω1Ρ-ΛΝΙ)  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου « Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»     

 

(Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 2/24184/01-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

με αριθμ. 2/24184/01-4-2016, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 24063 /1-4-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » με προϋπολογισμό 1.145.000,00  ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. 

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου  και 

του προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 31/3/2016 ημέρα  Πέμπτη και 

ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 
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του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/22622/29-3-2016 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα 

συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ » με προϋπολογισμό 1.145.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. 

 

 Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

 Τακτικά Μέλη  

  1)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος ) 

  2)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

  3)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  3)  Λουκά Σεβαστή,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

   

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος το 

οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)   Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

3) Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

 (Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

·  Την με αριθ. 16/24184/01-4-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &   

     Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 

1.145.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

 

 

Τακτικά Μέλη  
  1)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος ) 

  2)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

  3)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

 

  Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  3)  Λουκά Σεβαστή,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος 

το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 
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ΘΕΜΑ 7ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 72/2016  (Α.Δ.Α: Ω0Ι2Ω1Ρ-ΗΦΝ)  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου « Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά – Ρουκουνάκη»    

  

(Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/24162/01-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

με αριθμ. 2/24162/01-4-2016, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 24048 / 1-4-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ » με προϋπολογισμό  69.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου  και 

του προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα   31/3/2016 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 

του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/ 22622/29-3-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα 

συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ » με προϋπολογισμό 69.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

Τακτικά Μέλη  

  1)   Λάος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός  Π.Ε.   ( Πρόεδρος ) 

  2)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

  3)   Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

 

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Διακολιός Βασίλειος , Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

  2)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

  3)  Φραντζής Φιλήμων, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.         

   

 Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος το 

οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2) Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών. 

 (Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/24162/01-4-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &  Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ 
» με προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  
  1)  Λάος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός  Π.Ε.   ( Πρόεδρος ) 

  2)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

  3)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

  2)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.     

  3)  Φραντζής Φιλήμων, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.         

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος 

το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                             Απόφ. Αρ. 73/2016  (Α.Δ.Α: ΩΓΓ6Ω1Ρ-ΗΟΓ)  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου « Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου»    
 

(Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/24168/01-04-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

με αριθμ. 16/24168/01-4-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 24054 /1-4-2016  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

   « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ »    με 

προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.    

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου  και 

του προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 31/3/2016 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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γ) Την υπ. αρ. 16/22622/29-3-2016 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα 

συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»    με 

προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.    

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

      Τακτικά Μέλη  

  1)   Ζαγοριανός  Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος ) 

  2)   Παπαδοπούλου Αναστασία,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

  3)   Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      

     Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

  3)   Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

        Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2) Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών. 

 (Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

·  Την με αριθ. 16/24168/01-4-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &   

     Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.    

ως κατωτέρω: 

Τακτικά Μέλη  

  1)   Ζαγοριανός  Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος ) 

  2)   Παπαδοπούλου Αναστασία,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

  3)   Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

  3)   Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  
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   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος 

το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 74/2016  (Α.Δ.Α: 7ΒΠ0Ω1Ρ-ΤΘ0)  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου « Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδού Μαύρου – 

Τηλιακού)» 

 

(Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 16/24173/01-04-2016) 

 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

με αριθμ. 16/24173/01-4-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 24046 /1-4-2016  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΥ- ΤΗΛΙΑΚΟΥ) » 

με προϋπολογισμό 139.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου  και 

του προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 31/3/2016 ημέρα  Πέμπτη 

και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) 

Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/ 22622/29-3-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα 

συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση  του έργου:   

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΥ-ΤΗΛΙΑΚΟΥ) » με 

προϋπολογισμό 139.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

      Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

      Τακτικά Μέλη  

  1)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   ( Πρόεδρος ) 

  2)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

  3)   Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.      

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Κεφάλα Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

  2)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

  3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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      Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2) Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών. 

 (Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

·  Την με αριθ. 16/24173/01-4-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &   

     Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

·  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ 
(ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΥ-ΤΗΛΙΑΚΟΥ)» με προϋπολογισμό 139.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

ως κατωτέρω: 

      Τακτικά Μέλη  

  1)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   ( Πρόεδρος ) 

  2)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

  3)   Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.      

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Κεφάλα Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

  2)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

  3)    Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

   Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος 

το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο 

επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών». 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ. 75/2016  (Α.Δ.Α: 6ΤΛΚΩ1Ρ-Λ89) 

 Καθορισμό των όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)»  

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/24742/04-04-2016) 

  

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών 

με αρ. πρωτ.: 16/24742/04-04-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:   Καθορισμός όρων Διακήρυξης έργων 

Σας αποστέλλουμε τα σχέδια Διακηρύξεων των παρακάτω έργων: 

1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού 69.000,00 €  με αναθεώρηση  και   ΦΠΑ 23%  που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α. :30-73333.0079   με πίστωση #69.000# ευρώ  
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2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΙ»  προϋπολογισμού 

69.000,00 €  με αναθεώρηση  και   ΦΠΑ 23%  που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 

στον Κ.Α.: 30-7336.0041με πίστωση #69.000# ευρώ» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 

Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00€, 
αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

1. Την με αριθ. 16/24742/04-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00€, με 

αναθεώρηση και  ΦΠΑ, ως κατωτέρω: 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Προϋπολογισμού  69.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και β) τους 

όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

1.1. Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
1
 

1.2. Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
2
 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ που έχει έδρα τη 

Ρόδο:
3
 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 2241364395 

E-mail
4
 : oikepitropi@rhodes.gr 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 

ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) 

που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

                                                 
1
 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να 

γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών 

έργων (Δ1) κ.ο.κ.  
2 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο 

δήμου που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου 

(δήμος της έδρας του νομού), τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκε ί 

καθήκοντα Δ.Υ. 
3 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 

περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική 

Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη 

παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της 

Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 
4 Εφόσον υπάρχει. 
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1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ……………………….., ……/…../2016, στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Διαγοριδών & 
Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   2241364607-608-609-610-612. 

5
 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 

του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

4 «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 

στην παρούσα δημοπρασία. 

5 «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με 

τον κύριο του έργου.  

6 «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 

είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 

έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

7 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  

νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 

θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το 

ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή 

με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 

υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των 

υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που 

υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 

ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, 

μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό. 

 

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

6
, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα 

τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης 
Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την ................... ......./....../201....... Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή 

των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση 

των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π. , στα γραφεία της αρχής 

που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 

επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 

από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 

δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 

                                                 
5 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
6 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η 

χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 

χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

  

 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής 
φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση 

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική 

προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

 3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά 

τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το 

κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους 

που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη 

άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 3.5        Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να 

ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 

και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην 

περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η 

προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
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προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 

κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  

δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει 

λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς 

προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 

άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε 

καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 

άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και 

την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιων της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του 
προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς 

εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 

φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά 

ανά σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
7
, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο 

οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής 

προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών 

(κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά 

των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η 

ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
8
  

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με 

τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, 

η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την 

προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 

κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την 

                                                 
7 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων 

στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
8
 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η 

ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες 

προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της 

Διακήρυξης. 
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αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται. 
η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 

ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 

από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν 

την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών 

δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 

πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται 

μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν 

είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των 

εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας 

προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός 

αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που 

δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας 

καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 

πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση 
του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές 

συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν 

γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 

υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 

επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με 

επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 

εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 

Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και 

γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α 

του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς 

αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα 

(250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η 

ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 

υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 

άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση 

την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα 

οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων 

και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
9
. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται 

δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη 

διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

                                                 
9 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της 

Περιφέρειας. 
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Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 

εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 

ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά 

την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς 

προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι 

ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος 

ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων
10

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 

(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 

ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 

Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 

προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 

δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο 

ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, 

κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη (σύναψη 

σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 

απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα 

(μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον 

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί 

την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, 

κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη 

διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 

κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους  διαγωνιζόμενους 

ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 

προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 

σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 

μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και 

ούτω καθεξής. 

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

  5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, 

η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
11

: 

· Το συμφωνητικό. 

· Η παρούσα Διακήρυξη. 

· Η Οικονομική Προσφορά. 

· Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

· Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

· Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

· Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

· Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

                                                 
10  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 

επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
11 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών 

ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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· Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  

· Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1   Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο 

της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική 

μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται 

στην Ελληνική.  

6.2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
12

. Η 

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

6.3. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 

 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
13

: 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
14

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7.2          Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    

διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 

ΤΣΜΕΔΕ. 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

                                                 
12  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 
13  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο 

και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. 
14  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω ΣΑΤΑ. Κ.Α. 30-73333.0079   (αριθ. ενάρ. έργου 

……………………)
15

 και υπόκειται στις κρατήσεις
16

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 

137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως 

ισχύει σήμερα. 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

  

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

· Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

             «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

· Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 69.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 
17

: 

Δαπάνη Εργασιών    40.900,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.362,00€ 

Απρόβλεπτα
18

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

7.239,30€ 

Αναθεώρηση 596,26€ 

ΦΠΑ 16%  12.902,44€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  69.000,00€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι όλο το νησί πλην της πόλεως Ρόδου. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Η παρούσα μελέτη του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» συντάχθηκε λόγω της αναγκαιότητας που προέκυψε για   επισκευές 

σε πλακοστρώσεις και κυβόλιθου σε διάφορες περιοχές του νησιού της Ρόδου. 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται 

                                                 
15  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
16  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
17 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 
18  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, 

σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και 

ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους 

αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της 

αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 
· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη  

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 

αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ενενήντα (90) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

19
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
20

 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 

 

 Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 του 

ΚΔΕ. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

21
.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, 

στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 

ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
22

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 

1122,00 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και 

                                                 
19  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών. 
20 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 

49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 
21 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά 

και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη 

– κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
22  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 

έως 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 
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φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.    

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε 

πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 

στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ
23

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του 

έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 

4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
……/……/2016

24
. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 

τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. 

 

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

25
  

16.2.  ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
26

  

 

 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 

αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
27

 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 

κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 

της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 

τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 

παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 

καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 

ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

                                                 
23 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 
24 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, 

σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 
25 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται 

η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 

προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 

157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την 

παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), 

στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα 

χορήγησης προκαταβολής.  
26 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 
27 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί 

της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται 

η ……/……/2016, ημέρα ………….. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ.  
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
28

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή με 
email. 

29
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 

τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

    

 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 

διάταξη του άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα  από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών
30

. 

  

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ 

σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.  

                     Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται 

με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
31

.  

 

                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
(δαπάνη κατηγορίας 55.501,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση).32

  Επίσης δεκτές γίνονται 

και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 

&106 του ΚΔΕ) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 

και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

                                                 
28  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
29  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
30 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του 

Ν.4281/2014). 
31  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 
32 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). 

Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
33

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 

σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής 

της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας 

για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που 

αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της 

κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 

(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 

προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 

(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 

αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 

3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη 

(386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή 

μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

6 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

7 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

                                                 
33 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν 

με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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8.  Τεχνική ικανότητα
34

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
35

: 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.36
 ή στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτά στην τάξη και κατηγορία που 

ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο 

σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της 

χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 37

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 
  

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

                                                 
34 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. 

Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική 

ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο 

κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της 

τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η 

τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως 

να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεμφερών 

κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την 

προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 

περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 
35 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 
36 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση 

αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
37 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα 

τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, 

«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της 

περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική 

ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την 

ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
38

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους 

της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον 

αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 

εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της 

υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση που 

υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
39

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 

παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής 

του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 

της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, 

για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που 

εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
40

 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 

απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 

(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο 
ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν 
απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως 
είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  

 

                                                 
38  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής. 
39  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
40  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 

ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση 

δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 

του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά 

την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 

δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 

των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν 

περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
41

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών 

που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 

αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 

δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 

υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 

δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή 

τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που 

αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο 

και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των 

αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 

αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη 

βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: 

(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

                                                 
41 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
42

). 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας43
 

  ……………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………  

 

 Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης 

της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την 

απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που 

υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως 

ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, 

ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 

από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 

Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 

του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 

προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 

περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  

                                                 
42  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή 

χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών 

συμβάσεων.  
43 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται 
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να 

αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
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Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της 

προσφοράς τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 44

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής 45
.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

  

 

                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν       

183/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 77/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου. 

25.2
46

         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

25.3
47
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 77/2016 

(ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που 

δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7333.0079, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 

αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 76/2016  (Α.Δ.Α :ΩΜ9ΗΩ1Ρ-Α76)  

Καθορισμό των όρων διακήρυξης  του έργου «Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λούκα Ρουκουνάκι»  
προϋπολογισμού 69.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/24742/04-04-2016) 

  

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών 

με αρ. πρωτ.: 16/24742/04-04-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:   Καθορισμός όρων Διακήρυξης έργων 

Σας αποστέλλουμε τα σχέδια Διακηρύξεων των παρακάτω έργων: 

1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΡΟΔΟΥ» 
προϋπολογισμού 69.000,00 €  με αναθεώρηση  και   ΦΠΑ 23%  που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α. :30-73333.0079   με πίστωση #69.000# ευρώ  

                                                 
44 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  

του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
45  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που 

εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  
46 Προαιρετική επιλογή. 
47 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 

Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
48 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων 

δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων 

των άρθρων 76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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2.  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΙ»  προϋπολογισμού 

69.000,00 €  με αναθεώρηση  και   ΦΠΑ 23%  που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2016 στον Κ.Α.: 30-7336.0041με πίστωση #69.000# ευρώ» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του 

Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λούκα Ρουκουνάκι» προϋπολογισμού 69.000,00 €, αναλυτικά, 

κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/24742/04-04-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λούκα Ρουκουνάκι» προϋπολογισμού 69.000,00 €, με αναθεώρηση και  

ΦΠΑ, ως κατωτέρω: 

 

              Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΙ» 

Προϋπολογισμού  69.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 

έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
49

 

1.2.  Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
50

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ που έχει 

έδρα τη Ρόδο:
51

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 2241364395 

E-mail
52

 : oikepitropi@rhodes.gr 
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 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να 

γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών 

έργων (Δ1) κ.ο.κ.  
50 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο 

δήμου που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου 

(δήμος της έδρας του νομού), τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί 

καθήκοντα Δ.Υ. 
51 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 

περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική 

Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη 

παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της 

Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 
52 Εφόσον υπάρχει. 
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προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 

ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) 

που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ……………………….., ……/…../2016, στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Διαγοριδών & 
Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   2241364607-608-609-610-612. 

53
 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 

του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

8 «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά 

στην παρούσα δημοπρασία. 

9 «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με 

τον κύριο του έργου.  

10 «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 

είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 

έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

11 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  

νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

1.6.  Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 

θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το 

ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν 

ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, 

υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία 

των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που 

υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη 

ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, 

μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον 

διαγωνισμό. 

  

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς

54
, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα 

τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης 
Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την ................... ......./....../201....... Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή 

των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση 

των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής 

που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων 

επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται 

                                                 
53 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
54

 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η 

χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη 

δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 

μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και 

χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής 
φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση 

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική 

προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  

 3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 
(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά 

τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

3.4   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το 

κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους 

που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 

εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

 3.5         Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να 

ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 

και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην 

περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η 

προσφορά είναι απαράδεκτη.   
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Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης 

της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της 

ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη 

λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του 

πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 

(σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο 

και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, 

κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 

του διαγωνισμού. 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιων της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου 
που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

 δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
55

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των 

διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης 

του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
56

  

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) 

η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων 

στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
56

 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η 

ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες 

προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της 

Διακήρυξης. 
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κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει 

τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το 

ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ 

η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να 

προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 

ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, 

την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση 

του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των 

διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, 

ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 

εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 

επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου 

αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα 

(10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και 

ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα 

δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της 

Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, 

με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και 

να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω 

ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο 

των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες 

τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, 

υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με 

μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α 

του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς 

αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα 

(250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η 

ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει 

το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το 

αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του 

ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και 

διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι 

ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν 

συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
57

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται 

δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών 
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 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της 

Περιφέρειας. 
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Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη 

διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να 

προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση 

της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς 

προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι 

ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος 

των αρχικώς προσκομισθέντων
58

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι 

των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε 

(ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω 

αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. 

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση 

στον μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 

του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις 

απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα 

(μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον 

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί 

την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, 

κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη 

διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται 

κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 

ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της 

προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον 

σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά 

μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην  παράταση και 

ούτω καθεξής. 

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.    

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, 

η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
59

: 

1 Το συμφωνητικό. 

2 Η παρούσα Διακήρυξη. 

3 Η Οικονομική Προσφορά. 

4 Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9 Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

                                                 
58  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 

επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
59

 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών 

ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10 Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1.  Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 

νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 

ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 

6.2.  Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή 
απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
60

. Η 

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.3.  Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση 

και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην 

Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
61

: 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
62

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    

διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 

ΤΣΜΕΔΕ. 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω ΣΑΤΑ. Κ.Α. 30-7336.0041   (αριθ. ενάρ. έργου 

……………………)
63

 και υπόκειται στις κρατήσεις
64

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

                                                 
60

  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 
61  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο 

και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. 
62  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 

137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως 

ισχύει σήμερα. 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 Άρθρο 10:Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 11:Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  

· Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

             «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΙ» 

· Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 69.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 
65

: 

 

Δαπάνη Εργασιών    41.000,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.380,00€ 

Απρόβλεπτα
66

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 

Ο.Ε.) 

7.257,00€ 

Αναθεώρηση 460,56€ 

ΦΠΑ 16%  12.902,44€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  69.000,00€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή ΛΟΥΚΑ της ΔΚ Καλυθιών του Δήμου Ρόδου. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Η παρούσα μελέτη του έργου   “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΙ“ συντάχθηκε λόγω της αναγκαιότητας για  αποκατάσταση της περιοχής που 

χρησιμοποιείται σαν χώρος απόρριψης οικοδομικών υλικών . Λόγω της μη φύλαξης του χώρου 

όμως γίνεται απόρριψη και απορριμμάτων και όλων των ειδών άχρηστων υλικών. Οι εργασίες που 

θα γίνουν  αφορούν την συλλογή και μεταφορά όλων των άχρηστων υλικών . 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται 

ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και 

ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

                                                                                                                                                          
63

  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
64  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
65 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 
66  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, 

σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους 

αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 

των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της 

αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη  

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 

αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ενενήντα (90) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

67
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
68

 του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο  διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 του 

ΚΔΕ. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

69
.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 15:Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, 

στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 

                                                 
67  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών. 
68 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 

49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 
69 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά 

και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη 

– κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
70

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 

1122,00 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και 

φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της .   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε 

πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 

στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ
71

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του 

έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 

μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 

και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  

……/……/201672. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 

τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
73

  

16.2. ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
74

 

 

 Άρθρο 17:    Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν 

αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
75

 επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 

κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ 

της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και 

τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν 

                                                 
70  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 

έως 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 
71 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 
72 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, 

σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 
73 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται 

η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 

προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 

157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την 

παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), 

στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα 

χορήγησης προκαταβολής.  
74 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 
75 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί 

της αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη 

καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής 

ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18:Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται 

η ……/……/2016, ημέρα ………….. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
76

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή με 
email. 

77
 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 

τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

 

    Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 

διάταξη του άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα  από την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών
78

. 

 

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ 

σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

                    Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται 

με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
79

.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
(δαπάνη κατηγορίας 55.637,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση).

80
  Επίσης δεκτές γίνονται 

και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 

&106 του ΚΔΕ) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

                                                 
76  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
77  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 
78

 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του 

Ν.4281/2014). 
79  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 
80 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). 

Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  
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αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 

και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
81

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 

σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής 

της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας 

για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που 

αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της 

κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 

(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 

προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 

(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 

αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 

3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη 

(386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή 

μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

                                                 
81 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν 

με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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7. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

8. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

8 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

9 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
82

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
83

: 

 

23.3 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.84
 ή στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτά στην τάξη και κατηγορία που 

ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

                                                 
82 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. 

Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική 

ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο 

κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της 

τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η 

τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως 

να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεμφερών 

κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την 

προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 

περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 
83 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 
84 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση 

αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
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έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο 

σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της 

χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 85

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών.  

23.4 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα 

τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1.   Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσονκατέχουν, 

«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της 

περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική 

ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την 

ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
86

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους 

της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον 

αναδειχθεί μειοδότης.  

                         Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

                          Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 

εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της 

υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση που 

υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
87

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια 

παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής 

του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 

της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

                                                 
85 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
86  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής. 
87  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, 

για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που 

εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) 
και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
88

 που απασχολούν με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν 

απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα 

(ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο 
ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν 
απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως 
είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 

ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες 

στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση 

δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 

του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά 
του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά 

την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 

δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 

των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν 

περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
89

. 

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών 

που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 

αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 

δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 

υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 

δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή 

τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση. 

                                                 
88  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
89

 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που 

αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο 

και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των 

αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 

αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη 

βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: 

(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
90

). 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας91
 

  ……………………………………………………………………………………  

  …………………………………………………………………………………… 

 Άρθρο 24 :Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 

δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης 

της νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη 

σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν 

αναγκαίο για την απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε 

και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από 

το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην 

Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

                                                 
90  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή 

χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών 

συμβάσεων.  
91 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται 
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να 

αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

 



      

 63 

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 

της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 

μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 

κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 

επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 

Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 

από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 

Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 

του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των 

προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 

περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της 

προσφοράς τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 92

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής 93
.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν          

180/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 77/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου. 

 

25.2
94

         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

25.3
95

 
96

 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 77/2016 

(ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που 

δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7336.0041, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και 

                                                 
92 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  

του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
93  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που 

εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  
94 Προαιρετική επιλογή. 
95 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 

Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  
96 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων 

δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων 

των άρθρων 76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 

αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο               
      Απόφ. Αρ.77/2016  (Α.Δ.Α: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89)   

Έγκριση για  διαθέσεις πιστώσεων, βάσει σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Ρόδου. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.2/23357/30-3-2016) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.:  2/23357/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις   διαθέσεις  

πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος 

Α΄],  η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση πιστώσεων έτους 2016. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες  για την διάθεση και την ανατροπή των ποσών, οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών: 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

 

1 

 

Προμήθεια  

 

10-6615.0001.0000 

 

Εκτυπώσεις – εκδόσεις – 

βιβλιοδετήσεις  2014-2015  

 

-30.000,00 

 

2 

 

Προμήθεια  

 

30-6662.0008.0001 

 

Σκυρόδεμα  Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  

 

-9.475,00 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

1 Έργο 

 

70-7331.0016 

 

 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού 

Σχολείου Παραδεισίου. 

 

43.800,00 

2 

 

 

Έργο 

 

69-7332.0001 

 

Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης . 

 

10.000,00 

 

3 

 

Φύλαξη 

 

00-6142.0039 

 

Υπηρεσίες Φύλαξης ΔΕ Ρόδου 

 

67.000,00 

    

Υπηρεσίες φύλαξης ΔΕ Πεταλουδών 

 

55.000,00 
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4 Φύλαξη 00-6142.0040 

5 

 

 

Προμήθεια 

 

 

30-7131.0002 

 

Προμήθεια  εργαλείων 

 

5.000,00 

 

6 

 

Προμήθεια 

 

 

35-7131.0002 

 

Προμήθεια  εργαλείων 

 

5.000,00 

 

7 

 

Προμήθεια 

 

 

70-7131.0002 

 

Προμήθεια  εργαλείων 

 

5.000,00 

 

8 

 

Προμήθεια 

 

35-6692.0001 

 

Προμήθεια σπόρων , φυτών , δενδρυλλίων 

 

5.000,00 

9 

 

Προμήθεια 

 

35-6693.0001 

 

Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού , 

λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους και 

λοιπών υλικών φυτωρίου 

5.000,00 

 

 

10 

 

 

Προμήθεια 

 

30-6699.0004 

 

Προμήθεια μικρών χειρονακτικών εργαλείων 

 

10.000,00 

11 Προμήθεια 10-6612.0001.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 
3.000,00 

12 Προμήθεια 10-6613.0001.0002 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ιαλυσού 

 

5.000,00 

13 Προμήθεια 10-6614.0001.0002 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 
 

1.000,00 

14 Προμήθεια 10-6612.0001.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Πεταλούδων 

 

3.000,00 

15 Προμήθεια 10-6613.0001.0003 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης  και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Πεταλούδων 

 

5.000,00 

16 Προμήθεια 10-6614.0001.0003 Λοιπές Προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Πεταλούδων 

 

1.000,00 

17 Προμήθεια 10-6612.0001.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Καμείρου 

 

3.000,00 

18 Προμήθεια 10-6613.0001.0004 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Καμείρου 

 

5.000,00 

19 Προμήθεια 10-6614.0001.0004 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Καμείρου 
 

1.000,00 

20 Προμήθεια 10-6612.0001.0005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Ατταβύρου 

 

3.000,00 

21 Προμήθεια 10-6613.0001.0005 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ατταβύρου 

 

5.000,00 

22 Προμήθεια 10-6614.0001.0005 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Ατταβύρου 

 

1.000,00 

23 Προμήθεια 10-6612.0001.0006 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

3.000,00 

24 Προμήθεια 10-6613.0001.0006 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

5.000,00 

25 Προμήθεια 10-6614.0001.0006 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Καλλιθέας  
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1.000,00 

26 Προμήθεια 10-6612.0001.0007 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Αφάντου 

 

3.000,00 

27 Προμήθεια 10-6613.0001.0007 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Αφάντου 

 

5.000,00 

28 Προμήθεια 10-6614.0001.0007 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Αφάντου 
 

1.000,00 

29 Προμήθεια 10-6612.0001.0008 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

3.000,00 

30 Προμήθεια 10-6613.0001.0008 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

5.000,00 

31 Προμήθεια 10-6614.0001.0008 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

1.000,00 

32 Προμήθεια 10-6612.0001.0009 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Λινδίων 

 

3.000,00 

33 Προμήθεια 10-6613.0001.0009 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Λινδίων 

 

5.000,00 

34 Προμήθεια 10-6614.0001.0009 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Λινδίων 
 

1.000,00 

35 Προμήθεια 10-6612.0001.0010 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε.  Ν. Ρόδου 

3.000,00 

 

36 Προμήθεια 10-6613.0001.0010 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ν. Ρόδου 

 

5.000,00 

37 Προμήθεια 10-6614.0001.0010 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Ν. Ρόδου 
 

1.000,00 

38 Προμήθεια 10-6612.0001.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε.  Ρόδου 

3.000,00 

 

39 Προμήθεια 10-6613.0001.0001 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ρόδου 

 

15.000,00 

40 Προμήθεια 
 

10-6614.0001.0001 
Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε.  Ρόδου 

 

2.000,00 

 

41 Συντήρηση 
 

10-6266.0001 

 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

 

114.000,00 

42 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του Νομικού Συμβούλου 

κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου στην Αθήνα 

από τις 29/3/2016 έως 30/3/2016 

προκειμένου να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας για υπόθεση του Δήμου Ρόδου 

 

300,00 

43 Υλικά 30-6662.0009 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών  

εγκαταστάσεων ( ξυλεία ) 

 

10.000,00 

44 Συντήρηση 35-6262.0004 Συντήρηση και καθαρισμός παρκών και 

παρτεριών Δήμου Ρόδου 

 

60.000,00 

 

45 Προμήθεια 30-6662.0008.0001 Σκυρόδεμα Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

9.475,00 

 

 

 

Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει των αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται έγκριση 

διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή.   



      

 67 

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 

αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, επιπροσθέτως, 

προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και της 

Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Ταμβακά Μαρίας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες διαπιστώθηκε από 

την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν 

συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:    

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι 

1 Έργο  61-7341.0018 Κατασκευή  βρεφονηπιακού σταθμού 

Σορωνής Ρόδου  

 

-299.250,00 

2 Προμήθεια  10-6635.0001.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας 2014-2015 

 

-60.000,00 

3 Προμήθεια  35-6692.0002 Την αποδέσμευση  πίστωσης ύψους  

μείον  -20.000,00  € σε βάρος του ΚΑ 

35-6692.0002  του προϋπολογισμού 

έτους 2016  για  Προμήθεια ζωοτροφών 

 

-20.000,00 

                                                                                                                                                                                 

                     ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι 

1 Έργο 61-7341.0018 Κατασκευή βρεφονηπιακού  σταθμού 

Σορωνής Ρόδου 

 

130.000,00 

2 Έργο 30-7336.0041 Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά 

– Ρουκουνάκη 

 

69.000,00 

3 Έργο 30-7333.0078 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου 

 

69.000,00 

4 Έργο 30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου 

 

69.000,00 

5 Έργο 15-7331.0032 Επισκευή – συντήρηση σχολικών Κτιρίων 1.145.000,00 

6 Υπηρεσίες 00-6142.0036 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων 40.000,00 

7 Έργο 15-7331.0018 Αποκατάσταση παλαιού Σχολείου στο Δ.Δ. 

Παραδεισίου 

 

135.170,00 

8 Μετακίνηση 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του υπαλλήλου  της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσίων κ. 

Χρυσταλή  Χρυσόστομου στην Αθήνα 

προκειμένου να συμμετάσχει στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα ¨Λογιστικό 

Δημοσίου – Προϋπολογισμός , Έλεγχος , 

Λογιστική Νομικών προσώπων του 

Δημοσίου Δικαίου από τις 9/5/2016 έως 

13/5/2016 

 

 

120,00 

9  

 
 Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 24.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30-7135.0030  του 

 

24.000,00 
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Προμήθεια 30-7135.0030 

 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  

Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου 

10 
Εργασία 

 

 

35-6262.0005 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  65.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 35-6262.0005 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  Εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου για το 

έτος 2016 

 

65.000,00 

11 
Προμήθεια 

 

 

70-6672.0009 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  7.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 70-6672.0009 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Προμήθεια 

ανταλλακτικών για τα μηχανήματα του 

ΧΥΤΑ Ρόδου 

 

 

7.000,00 

12 
Εργασία 

 

 

70-6265.0004 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  7.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 70-6265.0004 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Υπηρεσίες 

συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων 

ΧΥΤΑ Ρόδου 

 

 

 

7.000,00 

13 Διάφορα 

έξοδα 

 

00-6495.0008 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  24.600,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0008 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

ταφή μεταναστών 

 

 

24.600,00 

14 Διάφορα 

έξοδα 

 

00-6495.0009 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0009 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την σίτιση μεταναστών 

 

 

15.000,00 

15 Διάφορα 

έξοδα 

 

00-6495.0010 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0010 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

μεταναστών 

 

 

15.000,00 

16 Διάφορα 

έξοδα 

 

00-6495.0011 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0011 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης 

μεταναστών 

 

 

15.000,00 

17 Διάφορα 

έξοδα 

 

 

00-6495.0012 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  24.600,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0012 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την μεταφορά των μεταναστών από μια 

περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας 

 

 

24.600,00 

18 
Εργασία 

 

 

35-6262.0004 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  60.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 35-6262.0004 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Συντήρηση 

και καθαρισμό Παρτεριών 

 

 

60.000,00 

19 Προμήθεια 

 

35-6692.0002 

 

Την δέσμευση  πίστωσης ύψους  28.000,00  

€ σε βάρος του ΚΑ 35-6692.0002  του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  

Προμήθεια ζωοτροφών 

 

28.000,00 

20 Προμήθεια 

10-

6635.0001.0003 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  60.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 10-6635.0001.0003 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για Προμήθεια 

ειδών  υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

60.000,00 

21 Μελέτη 30-7412.0066 
Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  20.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 30-7412.0066 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για   

20.000,00 
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Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ 

ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ) 

22 Παροχές 

τρίτων 
61-6211.0002 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  2.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 61-6211.0002 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για    

Ηλεκτροδότηση Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου Γενναδίου 

2.000,00 

23 Αμοιβές 61-6142.0002 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  10.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 61-6142.0002 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για    Σύνδεση 

με δίκτυα Ύδρευσης Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου Γενναδίου 

10.000,00 

24 Αμοιβές 61-6142.0003 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  5.745,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 61-6142.0003 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για   Αμοιβές 

Ενεργειακού Επιθεωρητή για το Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου 

5.745,00 

25 Έργο 30-7323.0072 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  69.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 30-7323.0072 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Διανοίξεις 

νέων οδών οδκού δικτύου πόλεως Ρόδου 

69.000,00 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Στην συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, η οποία καταγράφεται στο 

πρακτικό. 

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

· την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/23357/30-3-2016 καθώς και τις 

συμπληρωματικές διαθέσεις που εισηγήθηκε ο πρόεδρος    

· την προφορική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για τη συμπληρωματική έγκριση για ανατροπές 

{τρεις (3) συμπληρωματικές εγγραφές} και διαθέσεις πιστώσεων {Είκοσι πέντε  (25) συμπληρωματικές 

εγγραφές}, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω,  

· την παρ.δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(Η κ. Παναή Ευαγγελία μέλος της μειοψηφίας ψήφισε παρούσα) 

 

Α)  Εγκρίνει τις ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις διαθέσεις πιστώσεων 

προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που 

δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο 

αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των 

εγγραφών, βάσει της προαναφερόμενης προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως 

ακολούθως: 

 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 
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1 

 

Προμήθεια 

 

10-6615.0001.0000 

 

Εκτυπώσεις – εκδόσεις – 

βιβλιοδετήσεις  2014-2015 

 

-30.000,00 

 

2 

 

Προμήθεια 

 

30-6662.0008.0001 

 

Σκυρόδεμα  Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

-9.475,00 

3 Έργο 61-7341.0018 Κατασκευή  βρεφονηπιακού 

σταθμού Σορωνής Ρόδου 

 

-299.250,00 

4 Προμήθεια 10-6635.0001.0000 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 

και καθαριότητας 2014-2015 

 

-60.000,00 

5 Προμήθεια 35-6692.0002 

Την αποδέσμευση  πίστωσης ύψους  

μείον  -20.000,00  € σε βάρος του 

ΚΑ 35-6692.0002  του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  

Προμήθεια ζωοτροφών 

 

-20.000,00 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

 

1 

 

 

Έργο 

 

70-7331.0016 

 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

παλαιού Σχολείου Παραδεισίου 

 

43.800,00 

2 

 

 

Έργο 

 

69-7332.0001 

 

Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης . 

 

10.000,00 

 

3 

 

Φύλαξη 

 

00-6142.0039 

 

Υπηρεσίες Φύλαξης ΔΕ Ρόδου 
 

67.000,00 

 

4 

 

Φύλαξη 

 

00-6142.0040 
 

Υπηρεσίες φύλαξης ΔΕ Πεταλουδών 
 

55.000,00 

 

5 

 

Προμήθεια 

 

30-7131.0002 
 

Προμήθεια  εργαλείων 

 

5.000,00 

6 Προμήθεια 35-7131.0002 Προμήθεια  εργαλείων 
 

5.000,00 

 

7 

 

Προμήθεια 

 

70-7131.0002 
 

Προμήθεια  εργαλείων 

 

5.000,00 

8 Προμήθεια 35-6692.0001 Προμήθεια σπόρων , φυτών , δενδρυλλίων 
 

5.000,00 

9 

 

Προμήθεια 

 

35-6693.0001 

 

Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού , 

λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους και 

λοιπών υλικών φυτωρίου 

5.000,00 

 

10 Προμήθεια 30-6699.0004 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών 

εργαλείων 
10.000,00 

11 Προμήθεια 10-6612.0001.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 
3.000,00 

12 Προμήθεια 10-6613.0001.0002 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ιαλυσού 

 

5.000,00 

13 Προμήθεια 10-6614.0001.0002 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Ιαλυσού 
 

1.000,00 
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14 Προμήθεια 10-6612.0001.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Πεταλούδων 

 

3.000,00 

15 Προμήθεια 10-6613.0001.0003 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης  και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Πεταλούδων 

 

5.000,00 

16 Προμήθεια 10-6614.0001.0003 Λοιπές Προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Πεταλούδων 

 

1.000,00 

17 Προμήθεια 10-6612.0001.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Καμείρου 

 

3.000,00 

18 Προμήθεια 10-6613.0001.0004 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Καμείρου 

 

5.000,00 

19 Προμήθεια 10-6614.0001.0004 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Καμείρου 
 

1.000,00 

20 Προμήθεια 10-6612.0001.0005 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Ατταβύρου 

 

3.000,00 

21 Προμήθεια 10-6613.0001.0005 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ατταβύρου 

 

5.000,00 

22 Προμήθεια 10-6614.0001.0005 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Ατταβύρου 

 

1.000,00 

23 Προμήθεια 10-6612.0001.0006 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

3.000,00 

24 Προμήθεια 10-6613.0001.0006 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

5.000,00 

25 Προμήθεια 10-6614.0001.0006 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Καλλιθέας 

 

1.000,00 

26 Προμήθεια 10-6612.0001.0007 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Αφάντου 

 

3.000,00 

27 Προμήθεια 10-6613.0001.0007 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Αφάντου 

 

5.000,00 

28 Προμήθεια 10-6614.0001.0007 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Αφάντου 
 

1.000,00 

29 Προμήθεια 10-6612.0001.0008 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

3.000,00 

30 Προμήθεια 10-6613.0001.0008 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

5.000,00 

31 Προμήθεια 10-6614.0001.0008 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

1.000,00 

32 Προμήθεια 10-6612.0001.0009 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε. Λινδίων 

 

3.000,00 

33 Προμήθεια 10-6613.0001.0009 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Λινδίων 

 

5.000,00 

34 Προμήθεια 10-6614.0001.0009 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Λινδίων 
 

1.000,00 

35 Προμήθεια 10-6612.0001.0010 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε.  Ν. Ρόδου 

3.000,00 

 

36 Προμήθεια 10-6613.0001.0010 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

εκτυπώσεων Δ.Ε. Ν. Ρόδου 

 

5.000,00 

37 Προμήθεια 10-6614.0001.0010 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε. Ν. Ρόδου 
 

1.000,00 

38 Προμήθεια 10-6612.0001.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείου Δ.Ε.  Ρόδου 

3.000,00 

 

39 Προμήθεια 10-6613.0001.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών 

 

15.000,00 
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εκτυπώσεων Δ.Ε. Ρόδου 

40 Προμήθεια 10-6614.0001.0001 Λοιπές προμήθειες γραφείου Δ.Ε.  Ρόδου 
2.000,00 

 

41 Συντήρηση 10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 114.000,00 

42 Οδοιπορικά 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του Νομικού 

Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου 

στην Αθήνα από τις 29/3/2016 έως 

30/3/2016 προκειμένου να παραστεί στο 

Συμβούλιο Επικρατείας για υπόθεση του 

Δήμου Ρόδου 

 

300,00 

43 Υλικά 30-6662.0009 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών  

εγκαταστάσεων ( ξυλεία ) 

 

10.000,00 

44 Συντήρηση 35-6262.0004 Συντήρηση και καθαρισμός παρκών και 

παρτεριών Δήμου Ρόδου 

 

60.000,00 

 

45 Προμήθεια 30-6662.0008.0001 Σκυρόδεμα Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

9.475,00 

 

46 Έργο 61-7341.0018 Κατασκευή βρεφονηπιακού  σταθμού 

Σορωνής Ρόδου 

 

130.000,00 

47 Έργο 30-7336.0041 Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκά 

– Ρουκουνάκη 

 

69.000,00 

48 Έργο 30-7333.0078 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου 

 

69.000,00 

49 Έργο 30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου 

 

69.000,00 

50 Έργο 15-7331.0032 Επισκευή – συντήρηση σχολικών Κτιρίων 1.145.000,00 

51 Υπηρεσίες 00-6142.0036 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων 40.000,00 

52 Έργο 15-7331.0018 Αποκατάσταση παλαιού Σχολείου στο Δ.Δ. 

Παραδεισίου 

 

135.170,00 

53 Μετακίνηση 10-6422.0001 

Έξοδα μετακίνησης του υπαλλήλου  της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσίων κ. 

Χρυσταλή  Χρυσόστομου στην Αθήνα 

προκειμένου να συμμετάσχει στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα ¨Λογιστικό 

Δημοσίου – Προϋπολογισμός , Έλεγχος , 

Λογιστική Νομικών προσώπων του 

Δημοσίου Δικαίου από τις 9/5/2016 έως 

13/5/2016 

 

 

120,00 

54 
 

 

Προμήθεια 

 

30-7135.0030 

 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 24.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 30-7135.0030  του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  

Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου 

 

24.000,00 

55 
Εργασία 

 

 

35-6262.0005 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  65.000,00  

€ σε βάρος του ΚΑ 35-6262.0005 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  Εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου για το 

έτος 2016 

 

65.000,00 

56 
Προμήθεια 

 

 

70-6672.0009 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  7.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 70-6672.0009 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα 

μηχανήματα του ΧΥΤΑ Ρόδου 

 

 

7.000,00 

57 
Εργασία 

 

 

70-6265.0004 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  7.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 70-6265.0004 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Υπηρεσίες 

συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων 

 

 

7.000,00 
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ΧΥΤΑ Ρόδου 

58 Διάφορα έξοδα 

 

00-6495.0008 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  24.600,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0008 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

ταφή μεταναστών 

 

 

24.600,00 

59 Διάφορα έξοδα 

 

00-6495.0009 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0009 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την σίτιση μεταναστών 

 

 

15.000,00 

60 Διάφορα έξοδα 

 

00-6495.0010 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0010 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

μεταναστών 

 

 

15.000,00 

61 Διάφορα έξοδα 

 

00-6495.0011 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  15.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0011 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης 

μεταναστών 

 

 

15.000,00 

62 Διάφορα έξοδα 

 

 

00-6495.0012 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  24.600,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 00-6495.0012 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  Έξοδα για 

την μεταφορά των μεταναστών από μια 

περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας 

 

 

24.600,00 

63 
Εργασία 

 

 

35-6262.0004 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  60.000,00 € 

σε βάρος του ΚΑ 35-6262.0004 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για  

Συντήρηση και καθαρισμό Παρτεριών 

 

 

60.000,00 

64 Προμήθεια 

 

35-6692.0002 

 

Την δέσμευση  πίστωσης ύψους  28.000,00  

€ σε βάρος του ΚΑ 35-6692.0002  του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για  

Προμήθεια ζωοτροφών 

 

28.000,00 

65 Προμήθεια 10-6635.0001.0003 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  60.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 10-6635.0001.0003 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για 

Προμήθεια ειδών  υγιεινής και 

καθαριότητας Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

60.000,00 

66 Μελέτη 30-7412.0066 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  20.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 30-7412.0066 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για   

Ανάπλαση της πλατείας Χαρίτου (ΕΚΑΤΟ 

ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ) 

20.000,00 

67 Παροχές τρίτων 61-6211.0002 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  2.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 61-6211.0002 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για    

Ηλεκτροδότηση Ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου Γενναδίου 

2.000,00 

68 Αμοιβές 61-6142.0002 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  10.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 61-6142.0002 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για    Σύνδεση 

με δίκτυα Ύδρευσης Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου 

10.000,00 

69 Αμοιβές 61-6142.0003 

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  5.745,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 61-6142.0003 του 

προϋπολογισμού έτους 2016  για   Αμοιβές 

Ενεργειακού Επιθεωρητή για το Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου 

5.745,00 

70 Έργο 30-7323.0072 Τη δέσμευση πίστωσης ύψους  69.000,00  € 

σε βάρος του ΚΑ 30-7323.0072 του 
69.000,00 
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προϋπολογισμού έτους 2016 για  Διανοίξεις 

νέων οδών οδκού δικτύου πόλεως Ρόδου 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

2.614.810,00 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο                   
    Απόφ. Αρ. 78/2016  (Α.Δ.Α: ΩΚ9ΞΩ1Ρ-Ι26)  

Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 30-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 
Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας Κακά του Αντωνίου και άλλων 9.                                                      

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.:2/19268/17-03-2016) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου  με 

αριθμ. 2/19268/17-03-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 30-3-2016 και άδεια μετάβασης στην 

Αθήνα για τη συζήτηση της αίτησης της Γεωργίας Κακά του Αντωνίου και άλλων 9.                                                      

  Οι α) Γεωργία Κακά του Αντωνίου συζ. Ιωάννη Μαρίνου, β) Ευαγγελία Κακά του Αντωνίου συζ. Θεολόγου 

Τσιγάρου, γ) Ευαγγελία Κακά του Κων/νου, συζ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου, δ) Αναστασία Κακά του 

Μερκουρίου συζ. Αγαπητού Καϊλή, ε) Ευθυμίου Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, στ) Κων/νου Κωνσταντινίδη του 

Γεωργίου, ζ) Κατίνας Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, η) Παρασκευά Κακά του Κων/νου, θ) Ευαγγελία Κακά του 

Μερκουρίου και ι) Σοφία χήρα Μερκουρίου Κακά, άσκησαν την από 14-2-2014 και με αριθμό κατάθεσης 

748/2014 αίτησή του, που στρέφεται και κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω. Δικάσιμος της παραπάνω αίτησης ορίστηκε η 29-10-

2014, μετά από αναβολή η 10-12-2014 και στη συνέχεια μετά από αναβολή η 28-1-2015, οπότε ματαιώθηκε η 

συζήτησή της λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25-1-2015, ορίστηκε δε νέα δικάσιμος η 16-11-2016. 

Με την αίτηση αυτή οι παραπάνω αιτούντες ζητούν να ακυρωθούν: α) η με αριθμό 1391/2-7-2013 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου και της νεώτερης τροποποίησης της απόφασης αυτής με αριθμό 2045/11-9-2013, 

για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης Ιερού Ναού στο Ο.Τ. 93 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, β) η με αριθμό 

1321/18.8.2011 απόφαση του Αντιδημάρχου Ρόδου και η χορηγηθείσα βάσει αυτής πρώτη αναθεώρηση, ως προς 

την παράταση της ισχύος, της οικοδομικής αδείας 3/11-1-2002 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων για 

την ανέγερση «Πατριαρχικού Κέντρου Ρόδου με προσθήκη κατ' έκταση σε υφιστάμενο κτίριο» επί των οδών 

Πίνδου, Ρήγα Φεραίου & Π. Μελά, στην πόλη της Ρόδου (Ο.Τ. 93), γ) η από 11-6-2012 δεύτερη αναθεώρηση 

της ίδιας ως άνω αδείας (α/α 51/12) ως προς τις αρχιτεκτονικές μελέτες και λοιπά στοιχεία, δ) η από 21-10-2013 

τρίτη αναθεώρηση της ίδιας αδείας (α/α 155/13) για την επαναφορά της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης, την 

κατάργηση του υπογείου μηχανοστασίου, την τροποποίηση της στατικής μελέτης ως προς την εφαρμογή γενικής 

κοιτόστρωσης ως τρόπου θεμελίωσης, τη μελέτη ΚΕΝΑΚ και την εναρμόνιση των διαγραμμάτων δόμησης και 

τοπογραφικού στις νέες προδιαγραφές, ε) η απόφαση παραχώρησης της χρήσης δημοσίου κτήματος 

4938/30.5.2013 του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ και στ) κάθε συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη 

διοικητικής πράξη ή παράλειψη. 

Για την παράστασή μου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και στο Συμβούλιο Επικρατείας τις παραπάνω 

δικασίμους ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη 

υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά των παραπάνω αιτήσεων, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε 

εμένα, ως δικηγόρος του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ  

στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 16-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω 

σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση ακύρωσης. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να μεταβώ στον Πειραιά και στην Αθήνα 

στις 15-11-2016 μέχρι 16-11-2015 για να παραστώ   στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη δικάσιμο των 

παραπάνω αιτήσεων, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη.   

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/19268/17-3-2016,   

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Δίδεται η εντολή στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, έμμισθο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, να παραστεί 

στις 16-11-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε λόγο στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας για τη συζήτηση της αίτησης των: Γεωργία Κακά του Αντωνίου συζ. Ιωάννη Μαρίνου, β) Ευαγγελία 

Κακά του Αντωνίου συζ. Θεολόγου Τσιγάρου, γ) Ευαγγελία Κακά του Κων/νου, συζ. Νικολάου 

Παναγιωτόπουλου, δ) Αναστασία Κακά του Μερκουρίου συζ. Αγαπητού Καϊλή, ε) Ευθυμίου Κωνσταντινίδη του 

Γεωργίου, στ) Κων/νου Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, ζ) Κατίνας Κωνσταντινίδη του Γεωργίου, η) Παρασκευά 

Κακά του Κων/νου, θ) Ευαγγελία Κακά του Μερκουρίου και ι) Σοφία χήρα Μερκουρίου Κακά και να υποβάλλει 

υπομνήματα και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση 

ακύρωσης. 

Β) Δίδεται η άδεια να μεταβεί ο ανωτέρω νομικός του δήμου μας στην Αθήνα στις 15-11-2016 και 16-11-2016 

για να παραστεί στη δίκη και γίνεται η διάθεση πίστωσης του ποσού των 300,00 Ευρώ στον Κ.Α.10-6422.0001. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο                            
 Απόφ. Αρ. 79/2016  (Α.Δ.Α: 7ΓΖΒΩ1Ρ-93Γ)  

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Ρόδου για να παραστεί στις 27-5-2016 στο Α1 Ακυρωτικό τμήμα 
του Πειραιά για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Χατζάκη κατά του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Ρόδου.      
                                                    

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.:2/18881/16-03-2016) 

   

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αριθμ. 

2/18881/16-03-2016, ως κατωτέρω: 

Θέμα:«Παροχή στοιχείων – ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου» 

Σχετ.: η αρ. πρωτ. Εις. 17089/09-03-2016 από 25-02-2016 πράξη του Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά. 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 17089/από 25-2-2016 πράξη του Α1 Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, στις 27-5-2016 εκδικάζεται αίτηση ακύρωσης του δημοτικού , υπαλλήλου Γ. Χατζάκη, κατά του 

Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Ρόδου. 

Με την αίτηση ακύρωσης ζητείται η ακύρωση της υπ΄αριθμ. 853/2015 απόφασης Δημάρχου με την οποία 

τοποθετήθηκε Δ/ντής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου καθώς επίσης η ακύρωση των υπ΄αρ. 

41296/2015 και 29/2015 αποφάσεων του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και επιτροπής του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Δωδεκανήσου αντίστοιχα, που απέρριψαν τις προσφυγές κατά της παραπάνω 

τοποθέτησης, επικαλούμενος ότι η αιτιολογία της πράξης τοποθέτησης που πάσχει και αντί στην παραπάνω 

Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων που θεωρεί υποδεέστερη και μη συναφή έπρεπε να τοποθετηθεί Δ/ντής 

στη δ/νση Υπηρεσία Δόμησης ως προερχόμενος από μετάταξη του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010 από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου (Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολεοδομίας, χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος). 

Για τους παραπάνω ισχυρισμούς του ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τις εγκυκλίου 33782/16-2-2010 και 67447/26-

11-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η οικονομική επιτροπή παρακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 ιε του Ν. 3852/2010 να 

ορίσει τον υπογράφοντα πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, με αναπληρωτή το νομικό σύμβουλο κ. 

Εμμανουήλ Στάγκα, προκειμένου να παραστεί στην ως άνω δίκη στις 27/5/2016 ή σε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο 

προς υποστήριξη της νομιμότητας των προσβαλλόμενων αποφάσεων.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου, νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου)    

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 2/18881/16-3-2016   

· τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 ιε του Ν. 3852/2010 
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Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Και ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου τον κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο με αναπληρωτή το νομικό 

σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Στάγκα, προκειμένου να παραστεί   στο Α1 Ακυρωτικό τμήμα του Πειραιά για την 

εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του δημοτικού υπαλλήλου Γ. Χατζάκη κατά του Υπουργού Εσωτερικών και του 

Δήμου Ρόδου  στις 27/5/2016 ή σε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο προς υποστήριξη της νομιμότητας των 

προσβαλλόμενων αποφάσεων.  

 

ΘΕΜΑ 4ο 
                                      Απόφ. Αρ. 80/2016  (Α.Δ.Α: 7Λ8ΤΩ1Ρ-ΓΔΗ)  

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθέντων πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά της από 11.03.2013 
Επιταγής προς Εκτέλεση – Πληρωμή, κάτωθι της υπ΄αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής που εξέδωσε 
εναντίον του Δήμου ο Κατσουράκης Ιωάννης.   

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/22669/29-03-2016) 

   

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου  με 

αριθμ. 2/18881/16-03-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθέντων Πρόσθετων Λόγων Ανακοπής κατά της από 11.03.2016 Επιταγής 

προς Εκτέλεση-Πληρωμή, κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Κατσουράκης Ιωάννης, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, επί της οδού Αυστραλίας αρ. 198 (Α.Φ.Μ.: 008976771, Δ.Ο.Υ. 

ΡΟΔΟΥ), η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016. 

  

O καθ’ ου Κατσουράκης Ιωάννης, ισχυρίζεται ότι διατηρεί επιχείρηση μεταλλικών κατασκευών. Ισχυρίζεται ότι 

στις 17.05.2010 πώλησε και παρέδωσε στον (πρώην) Δήμο Πεταλουδών διάφορα από τα είδη που κατασκευάζει 

και εμπορεύεται με πίστωση, κατόπιν παραγγελίας του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών και συμφωνίας, εκδίδοντας 

το υπ’ αριθμ. 45/17.05.2010 Τιμολόγιο αυτού, συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων 

ενενήντα δύο (€59.392,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες, 

το είδος και το τίμημα των εμπορευμάτων που πώλησε και παρέδωσε. Ισχυρίζεται ότι τα αναλυτικώς 

περιγραφόμενα στο εν λόγω τιμολόγιό του εμπορεύματα τοποθετήθηκαν από τον καθ’ ου στο γήπεδο Μαριτσών 

και παρελήφθησαν από τον Μηχανικό του Δήμου Λουκά Κανάκη, ο οποίος και τα παρέλαβε ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, παραλαμβάνοντας επίσης ως νόμιμος εκπρόσωπος του (πρώην) 

Δήμου Πεταλουδών αντίγραφο του εν λόγω τιμολογίου, χορηγώντας στον καθ’ ου για λογαριασμό του (πρώην) 

Δήμου Πεταλουδών Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, αναγνωρίζοντας με αυτήν το ύψος της οφειλής του 

(πρώην) Δήμου Πεταλουδών προς τον καθ’ ου. Όμως παρά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 

παραλαβή του εν λόγω τιμολογίου, ο (πρώην) Δήμος Πεταλουδών ουδέν κατέβαλε κατά τους ισχυρισμούς του 

καθ’ ου σε αυτόν, καθιστάμενο κατ’ αυτόν τον τρόπο το εν λόγω χρέος ληξιπρόθεσμο και απαιτητό (Βλ. Π.Δ. 

166/2003). 

Έτσι, δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι: 

1. Του υπ’ αριθμ. 45/17.05.2010 Τιμολογίου του καθ’ ου για την πώληση ειδών συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα 

εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (€59.392,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, και 

2. Της Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, 

εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

ακριβές αντίγραφο της οποίας μετά της παρά πόδας αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή επέδωσε στο 

Δήμο Ρόδου την 11.03.2016, με την οποία ο Δήμος Ρόδου επιτάσσεται όπως του καταβάλει: 

1. Ποσό Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (€59.392,00), για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε 

με την εν λόγω διαταγή πληρωμής. 

2. Ποσό Ευρώ χιλίων τριακοσίων εξήντα έξι και ένα κόμμα έξι λεπτών (€1.366,016), για επιδικασθείσα δικαστική 

δαπάνη. 

3. Ποσό Ευρώ οκτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€852,94), για τους νόμιμους τόκους 

υπερημερίας, από την επομένη της πρώτης επίδοσης της εν λόγω διαταγής πληρωμής, ήτοι από 31.12.2015. 

4. Ποσό Ευρώ πενήντα (€50,00), για σύνταξη παραγγελίας επιδόσεως της εν λόγω διαταγής πληρωμής. 

5. Ποσό Ευρώ πενήντα (€50,00), για επίδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής. 

6. Ποσό Ευρώ χιλίων τριακοσίων εξήντα έξι και ένα κόμμα έξι λεπτών (€1.366,016), για σύνταξη της από 

11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, 

ήτοι συνολικά, συνολικό ποσό Ευρώ εξήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα έξι και ενενήντα επτά κόμμα δύο λεπτών 

(€63.076,972), νομιμοτόκως (πλην του κονδυλίου των τόκων) μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. 
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Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά 

της παρά πόδας αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή μας κοινοποίησε ο καθ’ ου την 11.03.2016. Την 

εν λόγω υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας 

αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, ανακόψαμε με την από 16.03.2016 με ΑΚΔ 33/16.03.2016 

Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 502Α’/18.03.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 

Ελένης Μ. Καρακοπούλου. 

Την από 11.03.2016 Επιταγή προς Εκτέλεση-Πληρωμή, κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής 

ανακόψαμε με τους από 22.03.2016 με ΑΚΔ 38/23.03.2016 Πρόσθετους Λόγους Ανακοπής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, τους οποίους και επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

535Α’/23.03.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. 

Καρακοπούλου. 

Κατόπιν τούτων, ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για τους ήδη ασκηθέντες από 22.03.2016 με 

ΑΚΔ 38/23.03.2016 Πρόσθετους Λόγους Ανακοπής του Δήμου κατά της ανωτέρω από 11.03.2016 Επιταγής προς 

Εκτέλεση-Πληρωμή, κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/22669/29-03-2016,   

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνονται οι ήδη  ασκηθέντες από 22.03.2016 με ΑΚΔ 38/23.03.2016 Πρόσθετους Λόγους Ανακοπής του 

Δήμου κατά της από 11.03.2016 Επιταγής προς Εκτέλεση-Πληρωμή κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής 

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου   που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Κατσουράκης 

Ιωάννης, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, επί της οδού 

Αυστραλίας αρ. 198 (Α.Φ.Μ.: 008976771, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ ). 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο                                                                   Απόφ. Αρ. 81/2016  (Α.Δ.Α: Ω73ΩΩ1Ρ-ΤΕΜ)  

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά του Κατσουράκη Ιωάννη.  

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/22672/29-03-2016) 

   

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου  με 

αριθμ. 2/22672/29-03-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης κατά του Κατσουράκη Ιωάννη, 

κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, επί της οδού Αυστραλίας αρ. 

198 (Α.Φ.Μ.: 008976771, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ), για την αναστολή εκτέλεσης του από 21.03.2016 Κατασχετηρίου εις 

χείρας τρίτου αυτού, το οποίο μας κοινοποιήθηκε την 21.03.2016, και το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει της από 

11.03.2016 Επιταγής προς Εκτέλεση-Πληρωμή κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016, εις χείρας των τεσσάρων 

συστημικών ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών ως τρίτων. 

  

O καθ’ ου Κατσουράκης Ιωάννης, μας κοινοποίησε την 21.03.2016, το από 21.03.2016 Κατασχετήριο αυτού εις 

χείρας τρίτου και συγκεκριμένα εις χείρας των ακολούθων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών ως τρίτων, ήτοι εις 

χείρας: 

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία 

εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αιόλου αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και 

διατηρεί υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της Πλατείας Κύπρου. 
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2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον 

Δήμο Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αμερικής αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και διατηρεί 

υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 7. 

3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο 

Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Σταδίου αρ. 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και διατηρεί 

υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της Πλατείας Κύπρου, και 

4. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει 

στον Δήμο Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Όθωνος αρ. 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και διατηρεί 

υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 7, ως τρίτων,  

το οποίο Κατασχετήριο επιβλήθηκε δυνάμει της από 11.03.2016 Επιταγής προς Εκτέλεση - Πληρωμή κάτωθι της 

υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 

11.03.2016, για το συνολικό ποσό Ευρώ εξήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα έξι και ενενήντα επτά κόμμα δύο 

λεπτών (€63.076,972), πλέον τόκων από την επομένη της επιδόσεως της από 11.03.2016 επιταγής προς πληρωμή, 

ήτοι από 12.03.2016, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.  

Το εν λόγω από 21.03.2016 Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου του καθ’ ου, ανακόψαμε με την από 22.03.2016 με 

ΑΚΔ 39/23.03.2016 Ανακοπή (κατά κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 536Α’/23.03.2016 Έκθεσης Επίδοσης της 

δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου.  

Δυνάμει της από 22.03.2016 με ΑΚΔ 44/23.03.2016 Αιτήσεως Αναστολής Εκτέλεσης ημών ζητήσαμε: (α) την 

αναστολή εκτέλεσης αυτού, χωρίς εγγύηση, μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως επί της ως άνω από 

22.03.2016 με ΑΚΔ 39/23.03.2016 ανακοπής ημών, και (β) την χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία να 

διατάσσεται η αναστολή εκτελεστότητας του ως άνω 21.03.2016 Κατασχετηρίου εις χείρας των ανωτέρω 

τραπεζών ως τρίτων και η μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως 

επί της εν λόγω αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης, αίτημα το οποίο απερρίφθη, δυνάμει της από 28.03.2016 

Προσωρινής Διαταγής της Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και η οποία Αίτηση 

Αναστολής Εκτέλεσης συζητείται την 09.05.2016. 

Κατόπιν τούτων, ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 22.03.2016 με 

ΑΚΔ 44/23.03.2016 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης του Δήμου για την αναστολή εκτέλεσης του ανωτέρω από 

21.03.2016 Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου του καθ’ ου» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/22672/29-03-2016,   

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Και εγκρίνει  την ήδη ασκηθείσα από 22.03.2016 με ΑΚΔ 44/23.03.2016 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης του 

Δήμου για την αναστολή εκτέλεσης του ανωτέρω από 21.03.2016 Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου του 

Κατσουράκη Ιωάννη» 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο                         
(Απόφ. Αρ. 82/2016  (Α.Δ.Α: ΩΛΦΣΩ1Ρ-Ε0Ω)  

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής (κατά κατάσχεσης εις χείρας τρίτου)  κατά του 
Κατσουράκη Ιωάννη. 

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/22663/29-03-2016) 

   

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου  με 

αριθμ. 2/22663/29-03-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας Ανακοπής (κατά κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) κατά του 

Κατσουράκη Ιωάννη, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, επί της 

οδού Αυστραλίας αρ. 198 (Α.Φ.Μ.: 008976771, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ), για την ακύρωση του από 21.03.2016 
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Κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου αυτού, το οποίο μας κοινοποιήθηκε την 21.03.2016, και το οποίο επιβλήθηκε 

δυνάμει της από 11.03.2016 Επιταγής προς Εκτέλεση-Πληρωμή κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής 

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016, εις χείρας των 

τεσσάρων συστημικών ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών ως τρίτων. 

O καθ’ ου Κατσουράκης Ιωάννης, μας κοινοποίησε την 21.03.2016, το από 21.03.2016 Κατασχετήριο αυτού εις 

χείρας τρίτου και συγκεκριμένα εις χείρας των ακολούθων ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών ως τρίτων, ήτοι εις 

χείρας: 

1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία 

εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αιόλου αρ. 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και 

διατηρεί υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της Πλατείας Κύπρου. 

2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον 

Δήμο Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αμερικής αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και διατηρεί 

υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 7. 

3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο 

Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Σταδίου αρ. 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και διατηρεί 

υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της Πλατείας Κύπρου, και 

4. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει 

στον Δήμο Αθηνών, και έχει τα γραφεία της επί της οδού Όθωνος αρ. 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και 

διατηρεί υποκατάστημα στη Ρόδο, επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 7, ως τρίτων,  

το οποίο Κατασχετήριο επιβλήθηκε δυνάμει της από 11.03.2016 Επιταγής προς Εκτέλεση - Πληρωμή κάτωθι της 

υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 

11.03.2016, για το συνολικό ποσό Ευρώ εξήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα έξι και ενενήντα επτά κόμμα δύο 

λεπτών (€63.076,972), πλέον τόκων από την επομένη της επιδόσεως της από 11.03.2016 επιταγής προς πληρωμή, 

ήτοι από 12.03.2016, μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.  

Κατά του καθ’ ου και κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 

Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016, 

ασκήσαμε νομίμως και εμπροθέσμως τις κάτωθι ανακοπές και πρόσθετους λόγους ανακοπής ημών, ήτοι: 

(α) Την από 12.01.2016 με ΑΚΔ 06/12.01.2016 Ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 

543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 

29.12.2015 Επιταγής προς Γνώση, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 30.12.2015, και η οποία ανακοπή ημών 

επιδόθηκε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 478Α’/19.01.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελητή 

στο Πρωτοδικείο Ρόδου Καρακοπούλου Μ. Ελένης, και η οποία ανακοπή δεν έχει λάβει ακόμη ημερομηνία 

εκδίκασης σύμφωνα με τη νέα δικονομία, 

(β) Την από 16.03.2016 με ΑΚΔ 33/16.03.2016 Ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 

534/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 

11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016, και η οποία ανακοπή ημών 

επιδόθηκε στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 502Α’/18.03.2016 Εκθέσεως Επιδόσεως της Δικαστικής 

Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Ελένης Μ. Καρακόπουλου, και η οποία ανακοπή εκδικάζεται την 03.04.2017 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(γ) Το από 22.03.2016 με ΑΚΔ 38/23.03.2016 Δικόγραφο Προσθέτων Λόγων Ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά 

της από 11.03.2016 Επιταγής προς Εκτέλεση-Πληρωμή κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016, και οι οποίοι Πρόσθετοι Λόγοι 

Ανακοπής ημών επιδόθηκαν στον καθ’ ου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 535Α’/23.03.2016 Εκθέσεως Επιδόσεως της 

Δικαστικής Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Ελένης Μ. Καρακόπουλου, και οι οποίοι Πρόσθετοι Λόγοι 

Ανακοπής εκδικάζονται την 03.04.2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Το εν λόγω από 21.03.2016 Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου του ανωτέρω καθ’ ου, το οποίο Κατασχετήριο μας 

κοινοποιήθηκε την 21.03.2016, και το οποίο Κατασχετήριο επιβλήθηκε, δυνάμει της από 11.03.2016 Επιταγής 

προς Εκτέλεση - Πληρωμή κάτωθι της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 11.03.2016, εις χείρας των ανωτέρω τεσσάρων ανώνυμων τραπεζικών 

εταιρειών ως τρίτων, ανακόψαμε με την από 22.03.2016 με ΑΚΔ 39/23.03.2016 Ανακοπή (κατά κατάσχεσης εις 

χείρας τρίτου) ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στον καθ’ ου, 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. 536Α’/23.03.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο 

Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου. 
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Κατόπιν τούτων, ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 22.03.2016 με 

ΑΚΔ 39/23.03.2016 Ανακοπή (κατά κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) του Δήμου κατά του ανωτέρω από 21.03.2016 

Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου του ανωτέρω καθ’ ου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/22663/29-3-2016,   

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Και εγκρίνει  την ήδη ασκηθείσα από 22.03.2016 με ΑΚΔ 39/23.03.2016 Ανακοπή (κατά κατάσχεσης εις χείρας 

τρίτου) του Δήμου κατά του ανωτέρω από 21.03.2016 Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου του ανωτέρω καθ’ ου». 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο        
         Απόφ. Αρ.83/2016  (Α.Δ.Α: ΩΑΒΤΩ1Ρ-ΛΩΥ)  

Λήψη απόφασης για την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ. 543/2015 διαταγής 
πληρωμής που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Κατσουράκης Ιωάννης.  

 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 2/22659/29-03-2016) 

 

  

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου με 

αριθμ. 2/22659/29-03-2016, ως κατωτέρω:  

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Κατσουράκης Ιωάννης, κάτοικος 

Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, επί της οδού Αυστραλίας αρ. 198 

(Α.Φ.Μ.: 008976771, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ), και κατά της παρά πόδας αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, 

που μας κοινοποιήθηκαν την 11.03.2016.  

O καθ’ ου Κατσουράκης Ιωάννης, ισχυρίζεται ότι διατηρεί επιχείρηση μεταλλικών κατασκευών. Ισχυρίζεται ότι 

στις 17.05.2010 πώλησε και παρέδωσε στον (πρώην) Δήμο Πεταλουδών διάφορα από τα είδη που κατασκευάζει 

και εμπορεύεται με πίστωση, κατόπιν παραγγελίας του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών και συμφωνίας, εκδίδοντας 

το υπ’ αριθμ. 45/17.05.2010 Τιμολόγιο αυτού, συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων  

ενενήντα δύο (€59.392,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες, 

το είδος και το τίμημα των εμπορευμάτων που πώλησε και παρέδωσε. Ισχυρίζεται ότι τα αναλυτικώς 

περιγραφόμενα στο εν λόγω τιμολόγιό του εμπορεύματα τοποθετήθηκαν από τον καθ’ ου στο γήπεδο Μαριτσών 

και παρελήφθησαν από τον Μηχανικό του Δήμου Λουκά Κανάκη, ο οποίος και τα παρέλαβε ως νόμιμος 

εκπρόσωπος του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών, παραλαμβάνοντας επίσης ως νόμιμος εκπρόσωπος του (πρώην) 

Δήμου Πεταλουδών αντίγραφο του εν λόγω τιμολογίου, χορηγώντας στον καθ’ ου για λογαριασμό του (πρώην) 

Δήμου Πεταλουδών Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, αναγνωρίζοντας με αυτήν το ύψος της οφειλής του 

(πρώην) Δήμου Πεταλουδών προς τον καθ’ ου. Όμως παρά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 

παραλαβή του εν λόγω τιμολογίου, ο (πρώην) Δήμος Πεταλουδών ουδέν κατέβαλε κατά τους ισχυρισμούς του 

καθ’ ου σε αυτόν, καθιστάμενο κατ’ αυτόν τον τρόπο το εν λόγω χρέος ληξιπρόθεσμο και απαιτητό (Βλ. Π.Δ. 

166/2003).  

Έτσι, δυνάμει των ακόλουθων εγγράφων, ήτοι:  

1. Του υπ’ αριθμ. 45/17.05.2010 Τιμολογίου του καθ’ ου για την πώληση ειδών συνολικού ποσού Ευρώ πενήντα 

εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (€59.392,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, και  

2. Της Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών του (πρώην) Δήμου Πεταλουδών,  

εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

ακριβές αντίγραφο της οποίας μετά της παρά πόδας αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή επέδωσε στο 

Δήμο Ρόδου την 11.03.2016, με την οποία ο Δήμος Ρόδου επιτάσσεται όπως του καταβάλει: 3  
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1. Ποσό Ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (€59.392,00), για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε 

με την εν λόγω διαταγή πληρωμής.  

2. Ποσό Ευρώ χιλίων τριακοσίων εξήντα έξι και ένα κόμμα έξι λεπτών (€1.366,016), για επιδικασθείσα δικαστική 

δαπάνη.  

3. Ποσό Ευρώ οκτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (€852,94), για τους νόμιμους τόκους 

υπερημερίας, από την επομένη της πρώτης επίδοσης της εν λόγω διαταγής πληρωμής, ήτοι από 31.12.2015.  

4. Ποσό Ευρώ πενήντα (€50,00), για σύνταξη παραγγελίας επιδόσεως της εν λόγω διαταγής πληρωμής.  

5. Ποσό Ευρώ πενήντα (€50,00), για επίδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής.  

6. Ποσό Ευρώ χιλίων τριακοσίων εξήντα έξι και ένα κόμμα έξι λεπτών (€1.366,016), για σύνταξη της από 

11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή,  

ήτοι συνολικά, συνολικό ποσό Ευρώ εξήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα έξι και ενενήντα επτά κόμμα δύο λεπτών 

(€63.076,972), νομιμοτόκως (πλην του κονδυλίου των τόκων) μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.  

Αντίγραφο της εν λόγω υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά 

της παρά πόδας αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή μας κοινοποίησε ο καθ’ ου την 11.03.2016. Την 

εν λόγω υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας 

αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή, ανακόψαμε με την από 16.03.2016 με ΑΚΔ 33/16.03.2016 

Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στον καθ’ ου, δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 502Α’/18.03.2016 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, 

Ελένης Μ. Καρακοπούλου.  

Κατόπιν τούτων, ζητώ όπως μου δοθεί η έγκριση της Επιτροπής σας για την ήδη ασκηθείσα από 16.03.2016 με 

ΑΚΔ 33/16.03.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της παρά πόδας αυτής από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή».  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/22659/29-3-2016,  

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Και εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα από 16.03.2016 με ΑΚΔ 33/16.03.2016 Ανακοπή του Δήμου κατά της ανωτέρω 

υπ’ αριθμ. 543/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και κατά της παρά πόδας αυτής 

από 11.03.2016 Επιταγής προς Πληρωμή.  

 

 

ΘΕΜΑ 8ο        
         Απόφ. Αρ. 84/2016  (Α.Δ.Α: 7ΛΒ6Ω1Ρ-ΛΓΡ)  

Αίτημα σύνταξης πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Αθανασίου Τσέλιου του Βασιλείου.  

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/23438/30-3-2016) 

   

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου  με 

αριθμ. 2/23438/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Αίτημα σύνταξης πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Αθανασίου Τσέλιου του 

Βασιλείου.  

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 2/13084/16-2-2015 αίτησή του. 

Κατά το άρθρο 135 περ. δ΄ του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», «δ) Με προεδρικό διάταγμα, 

το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί να 

καθορίζεται οικονομική Αποζημίωση των δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων. Κριτήρια για τον καθορισμό 

του ύψους της οικονομικής Αποζημίωσης αποτελούν ιδίως τα τακτικά έσοδα των αντίστοιχων Δήμων και 

Κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός τους.» 

Κατά το άρθρο 136 παρ. 1, 2α, 2β, 3 και 4 του ίδιου Κώδικα «1. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων, μέχρι 

την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης δ΄ του προηγούμενου άρθρου, καθώς και οι 

Αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι αντιπρόεδροι Κοινοτήτων δικαιούνται εξόδων 

παράστασης, τα οποία καταβάλλονται από το Δήμο ή την Κοινότητα. 2.α. Τα έξοδα παράστασης καθορίζονται 
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με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών, ανάλογα με τα τακτικά έσοδα, που πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Δήμοι και Κοινότητες. Η 

απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν 

από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Εάν η γνώμη της δεν παρασχεθεί εντός ενός (1) μηνός, 

αφότου ζητήθηκε, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και χωρίς αυτή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα στην 

προθεσμία αυτή, ισχύει η απόφαση του προηγούμενου έτους. β. Για τους Δήμους, που η έδρα τους είναι έδρα 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και για τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 

δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, μπορεί ο δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης αυξημένα έως είκοσι τοις 

εκατό (20%), εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων. 3. Αντιδήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό 

μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών εξόδων 

παράστασης του οικείου δημάρχου και με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) το πενήντα τοις εκατό 

(50%). Αντιπρόεδροι Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων λαμβάνουν το σαράντα 

τοις εκατό (40%) των εξόδων παράστασης του οικείου προέδρου. 4. Πρόεδροι συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό 

μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων 

παράστασης του οικείου δημάρχου, με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι εκατό χιλιάδες 

(100.000) το σαράντα τοις εκατό (40%) και με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (10.000) κατοίκων το πενήντα 

τοις εκατό (50%)…».  

Κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η με αριθμό 5631/29-1-2007 (ΦΕΚ Β΄ 103/30-1-2007) 

απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών «Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, 

προέδρων δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων», με την οποία καθορίστηκαν από 30-1-2007 

τα έξοδα παράστασης που δικαιούνταν να εισπράττουν ετησίως μεταξύ των άλλων και οι αντιδήμαρχοι και οι 

πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ανάλογα με το σύνολο των τακτικών αποδοχών που πραγματοποιούσαν 

κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος οι οικείοι δήμοι. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 42224/4-7-2008 (ΦΕΚ 

Β΄ 1350/10-7-2008) απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 

εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων 

και αντιπροέδρων κοινοτήτων», με την οποία καθορίστηκαν από 10-7-2008 τα έξοδα παράστασης που 

δικαιούνταν να εισπράττουν ετησίως μεταξύ των άλλων και οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών 

συμβουλίων πάλι ανάλογα με το σύνολο των τακτικών αποδοχών που πραγματοποιούσαν κατά το αντίστοιχο 

οικονομικό έτος οι οικείοι δήμοι.  

Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 

του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … ιδ)  αποφασίζει για το δικαστικό 

συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και 

ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, 

ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα 

έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το 

δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` 

της προηγούμενης παραγράφου.» 

Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται 

και η επισφαλής απαίτηση».  

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τη σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση 

του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση 

και αποδοχή της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του 

συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, 

χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου.  

Στην προκειμένη περίπτωση ο Αθανάσιος Τσελιού του Βασιλείου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 

20-11-2014 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι ήταν 

Αντιδήμαρχος του πρώην Δήμου Πεταλούδων από το 2007 μέχρι και το 2010 και ότι δικαιούταν λόγω της 

ιδιότητάς του εξόδων παράστασης από το Δήμο αυτό, τα οποία δεν του κατέβαλλε για το χρονικό διάστημα από 

Απρίλιο 2009 έως και Δεκέμβριο 2010 και τα οποία ανέρχονταν στο ποσό των 17.950,14 ευρώ, γιαυτό και 

ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής.  

Την απαίτησή του αυτή ο Αθανάσιος Τσελιού τη στήριζε στα εξής έγγραφα: α) Τη με αριθμό πρωτ. 41 και με 

αριθμό πρωτ. 585/24-1-2007 απόφαση του Δημάρχου πρώην Δήμου Πεταλούδων, με την οποία ορίστηκε ως 

Αντιδήμαρχος, β) τη με αριθμό πρωτ. 68 και με αριθμό πρωτ. 548/5-6-2009 απόφαση του Δημάρχου πρώην 
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Δήμου Πεταλούδων, με την οποία ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος, γ) το με αριθμό πρωτ. 5/164763/28-12-2011 

έγγραφο της  Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, δ) την από 31-12-2010 βεβαίωσης 

του Μιχαήλ Κορδίνα, Δημάρχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων και ε) τη με αριθμό πρωτ. 5/95001/21-8-2014 

βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, με την οποία βεβαιώνεται ότι 

στον Αθανάσιο Τσελιού οφείλονται από τον πρώην  Δήμο Πεταλούδων ως αμοιβή του ως Αντιδημάρχου 

συνολικά και αναλυτικά από τον Απρίλιο 2009 μέχρι το Σεπτέμβριο 2009 και από τον Οκτώβριο 2010 μέχρι και 

Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 22.545,16 ευρώ μεικτά και 17.950,14 ευρώ καθαρά.   

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 948/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης 

Πετρέλλη, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στον παραπάνω το ποσό των 17.950,14 

ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 412 

ευρώ για δικαστική δαπάνη του καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

Κατά του Αθανασίου Τσελιού και της αμέσως παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 2-

2-2015 και με αριθμό κατάθεσης 36/3-2-2015 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 4-10-2016 και η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Ρόδο και 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 

Αθανασίου Τσέλιου του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Κ. Μαριτσών του Δήμου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 948/2014 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη. 

________________________________________ 

Ο καθού η ανακοπή άσκησε εναντίον μας την από 20-11-2014 και με αριθμό κατάθεσης …./2014 αίτησή του, 

που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό 

των 17.950,14 ευρώ ως έξοδα παράστασης του για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2009 έως και Δεκέμβριο 

2010 ως Αντιδημάρχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 948/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης 

Πετρέλλη, με την οποία υποχρεωθήκαμε να καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 17.950,14 ευρώ, με το 

νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 412 ευρώ για 

δικαστική δαπάνη του καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής ανακόπτουμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους. 

1.   Γιατί με το άρθρο 93 του Συντάγματος ορίζεται ότι «1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, 

πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους» ενώ με το άρθρο 94 ότι «1. Στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, της νόμος ορίζει, με την 

επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές 

διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, της νόμος ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της της νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση 

κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα 

πολιτικά δικαστήρια. 4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα 

διοικητικής φύσης, της νόμος ορίζει. Της αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη 

συμμόρφωση της διοίκησης με της δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά 

και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

της νόμος ορίζει» (ΑΠ 1264/2011).  

Το Σύνταγμα, με της προμνησθείσες διατάξεις, οργανώνει την απονομή της δικαιοσύνης με την λειτουργία 

δικαιοδοτικών οργάνων αντίστοιχων της τη φύση των αναφυομένων δικαστικών διαφορών, ως ιδιωτικών ή 

διοικητικών, κατά τα λοιπά δε αναθέτει στον κοινό νομοθέτη την υποχρέωση να θεσπίζει της κατάλληλους 

δικονομικούς κανόνες για την εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών από τα πολιτικά δικαστήρια και των 

διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια με την επιφύλαξη των 

αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξαίρεση από τον κανόνα της κατανομής της δικαιοδοσίας, ανάλογα 

με τη φύση της διαφοράς ως ιδιωτικής ή διοικητικής, επιτρέπεται με της τασσόμενες στο άρθρο 94 παρ. 3 του 

Συντάγματος προϋποθέσεις. Εξάλλου, ενόψει του προβλεπομένου από το Σύνταγμα οργανωτικού σχήματος των 

χωριστών δικαιοδοσιών, ο έλεγχος των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών πράξεων ενεργείται υποχρεωτικά 

από όργανα που ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, υπό την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για πράξεις που 

συνιστούν άσκηση αρμοδιότητας διοικητικής φύσεως (ΑΕΔ 18/2005, ΑΠ 1264/2011).  

Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά της διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 εντάσσεται στην 

άσκηση δικαστικής και όχι διοικητικής αρμοδιότητας, ο δε έλεγχος της ορθότητας της αποφάσεως του 

δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής για 

απαίτηση από σύμβαση δημόσιου έργου, ανήκει, κατά τα προεκτεθέντα, αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια 

(ΑΠ 1264/2011).  
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Περαιτέρω από το άρθρο 1 ΚπολΔ, το οποίο καθορίζει της διαφορές, οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία των 

πολιτικών δικαστηρίων και ορίζει, ότι στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών ανήκουν οι διαφορές του 

ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν της έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια και οι υποθέσεις εκουσίας 

δικαιοδοσίας και δημοσίου δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά και το οποίο, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 

ιδίου Κώδικα, εφαρμόζεται και της ειδικές διαδικασίες του τετάρτου βιβλίου του Κώδικα αυτού, μεταξύ των 

οποίων και η διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής, σε συνδυασμό με το άρθρο 623 ιδίου Κώδικα, κατά το 

οποίο, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής και 

για χρηματικές απαιτήσεις, που αποδεικνύονται, της και το οφειλόμενο ποσό, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, 

συνάγεται, ότι, μεταξύ των νομίμων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, για την έκδοση διαταγής 

πληρωμής, είναι να πρόκειται για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά που υπάγεται στη δικαιοδοσία των 

πολιτικών δικαστηρίων, της είναι οι απαιτήσεις, οι οποίες προέρχονται από διαφορές ιδιωτικού δικαίου και, 

συνεπώς, λόγω ελλείψεως της ανωτέρω νομίμου προϋποθέσεως, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής 

για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου (ΑΠ 1264/2011).  

Τα ανωτέρω δεν παραλλάσσουν και με την εκδοχή, ότι της δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, κατά το άρθρο 94 

παρ. 4 εδ. τελευταίο του Συντάγματος, εκτελούνται (πλέον) αναγκαστικά, της νόμος ορίζει και κατά του 

Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

περιλαμβάνονται (παρά το εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 νόμου 3301/2004 στο άρθρο 1 του 

εκτελεστικού του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του Συντάγματος νόμου 3068/2002) και 

οι διαταγές πληρωμής. Διότι η ανωτέρω συνταγματική διάταξη δεν μετέβαλε το νομικό καθεστώς σχετικά με την 

έκδοση διαταγών πληρωμής, επιτρέποντας γενικά την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου κλπ, αλλά 

επέτρεψε την αναγκαστική εκτέλεση και κατά του Δημοσίου κλπ διαταγών πληρωμής, εφόσον της έχουν εκδοθεί 

εγκύρως βάσει του νομικού καθεστώτος, το οποίο ισχύει σχετικά. Με άλλα λόγια, με την ανωτέρω συνταγματική 

διάταξη δεν μεταβλήθηκε το μέχρι τότε νομοθετικό καθεστώς σχετικά με την έκδοση διαταγής πληρωμής και, 

συνεπώς, ούτε στα πολιτικά δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η 

οποία απορρέει από διαφορά, που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία της, ούτε στα διοικητικά δικαστήρια 

παρασχέθηκε δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής, σε αντίθεση με τον ΚδιοικΔ (νόμος 2717/1999), ο 

οποίος δεν γνωρίζει το θεσμό αυτό (ΑΠ 1264/2011).  

Τα ανωτέρω δεν μεταβλήθηκαν ούτε από την 18/05 απόφαση του ΑΕΔ (Δ37-141), αφού, της ρητά αναφέρεται 

στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο, το οποίο την εξέδωσε, δεν αποφάνθηκε για το αν είναι κατά νόμο επιτρεπτή 

η έκδοση και από ποιο όργανο (θέμα, το οποίο αφορά την προκειμένη υπόθεση) διαταγής πληρωμής για 

απαίτηση από διοικητική σύμβαση, αλλά παρέπεμψε τα θέματα αυτά στο Δικαστήριο, υπέρ της δικαιοδοσίας του 

οποίου έλυσε την ενώπιόν του σύγκρουση (ΑΠ 1264/2011).  

Εξάλλου από το άρθρο 136 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το οποίο ισχύει στην 

προκειμένη περίπτωση, προκύπτει ότι οι αντιδήμαρχοι για την άσκηση των καθηκόντων της δικαιούνταν εξόδων 

παράστασης που ορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

και Οικονομίας και Οικονομικών και τα οποία ήταν ανάλογα με τα τακτικά έσοδα του δήμου. Επομένως η 

απαίτηση του αντιδημάρχου για την καταβολή των εξόδων παράστασης από τον οικείο δήμο είναι απαίτηση 

δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, λόγω της ιδιότητάς του και του σκοπού για τον οποίο και τα 

ελάμβανε.  

Τέλος, κατά το άρθρο 632 ΚπολΔ, αν εκδοθεί διαταγή πληρωμής παρά την έλλειψη της ανωτέρω νομίμου 

προϋποθέσεως, ακυρώνεται αυτή μετά από ανακοπή του καθ’ ου η εν λόγω διαταγή πληρωμής. Με την ως άνω 

ερμηνεία ο δικαιούχος απαίτησης από απαίτηση δημοσίου δικαίου δεν στερείται του δικαιώματος πρόσβασης 

στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της ιδιοκτησίας, αφού μπορεί να επιδιώξει την πλήρη και αποτελεσματική 

ικανοποίησή του δια της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα τα οποία 

και είναι προσαρμοσμένα της ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διοικητικών διαφορών, οι οποίες 

και έχουν θεμελιώδεις διαφορές από εκείνες του ιδιωτικού δικαίου, λόγο ακριβώς για τον οποίο και 

προβλέπονται και από το ίδιο το Σύνταγμα διαφορετικές δικαιοδοσίες για την εκδίκασή της. Συνεπώς με την 

ερμηνεία αυτή δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1, 17 παρ. 1, 20, 25, 28 παρ. 1, 93 

παρ. 3, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ. 1, 13 και 14 της ΕΣΔΑ και 1 εδ. α’ του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

της ΕΣΔΑ, 2 παρ. 3, 14 παρ. 1 εδ. α’ και β’, 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά Πολιτικά Δικαιώματα 

(ΑΠ 1264/2011). 

Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού ισχυρίζεται με την παραπάνω αίτησή του ότι ήταν Αντιδήμαρχος του 

πρώην Δήμου Πεταλούδων από το 2007 μέχρι και το 2010 και ότι δικαιούταν λόγω της ιδιότητάς του εξόδων 

παράστασης από το Δήμο αυτό, τα οποία δεν του κατέβαλε για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2009 έως και 

Δεκέμβριο 2010 και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 17.950,14 ευρώ, γιαυτό και ζητούσε την έκδοση 

διαταγής πληρωμής. Της, της αναφέραμε παραπάνω, η απαίτηση αυτή του καθού είναι δημοσίου δικαίου και δεν 

υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και γιαυτό δεν είχε αρμοδιότητα η Ειρηνοδίκης Ρόδου να 

προβεί στην έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και γιαυτό πρέπει αυτή να ακυρωθεί για το λόγο 

αυτό.  

2.  Γιατί η απαίτηση του καθού η ανακοπή μας δεν αποδεικνύεται από έγγραφα υπογεγραμμένα νόμιμα, 

ήτοι από τις μισθολογικές καταστάσεις που συντάσσονται κάθε μήνα και αφορούν και τα έξοδα παράστασης των 
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αντιδημάρχων και τα ανεξόφλητα εντάλματα, που συντάσσονται για την καταβολή των εξόδων παράστασης και 

αν δεν εξοφληθούν αποδεικνύουν ότι δεν έχουν εισπραχθεί., σύμφωνα με τα άρθρα 14, 20 ,21 και 22 του από 17-

5-1959 Β.Δ. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και για το λόγο αυτό.   

3.  Γιατί σύμφωνα με τα άρθρα 90 παρ. 1 και 9 του ν. 2362/1995 που ισχύει και για τους Δήμους δυνάμει 

του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006, οι απαιτήσεις κατά των Δήμων παραγράφονται μετά από πέντε έτη, η 

δε παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και ήταν δυνατή η 

δικαστική επιδίωξή αυτών. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού η ανακοπή ζητούσε με την παραπάνω αίτησή του να εκδοθεί διαταγή 

πληρωμής και για τα έξοδα παράστασης από τον Απρίλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο 2009, ποσού 2.074,80 ευρώ 

για κάθε μήνα, ήτοι συνολικά για το ποσό των 12.448,80 ευρώ, με βάση δε την αίτηση αυτή με την 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διαταχθήκαμε να καταβάλουμε στον καθού η ανακοπή το ποσό αυτό. Όμως 

οι απαιτήσεις του καθού η ανακοπή για το έτος 2009 παραγράφτηκαν στις 31-12-2014, αφού μέχρι τότε δεν μας 

είχε επιδοθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής ούτε και έγινε κάποια ενέργεια που να διακόπτει την 

παραγραφή. Επομένως πρέπει η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό.      

4.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του Δημοσίου», 

που ισχύει και για τους ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας 

τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού 

νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής», από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι ΟΤΑ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την επόμενη 

ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε υπερημερίας που οφείλουν 

να καταβάλει οι ΟΤΑ είναι 6%.  

 Όμως με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής υποχρεωνόμαστε να καταβάλουμε το ποσό των 

17.950,14 ευρώ, με το νόμιμο τόκο και όχι τον τόκο 6% από την επίδοση. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και για το λόγο αυτό. 

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 948/2014 διαταγή πληρωμής της 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Μυρσίνης Πετρέλλη και 

Να καταδικαστεί ο καθού η ανακοπή μας στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 2 Φεβρουαρίου 2015 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής ο Αθανάσιος Τσελιού υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου την από 16-2-2015 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/13084/16-2-2015, με την οποία ζητά τη 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς περιορίζοντας την απαίτησή του μόνο στο κεφάλαιο, παραιτούμενος από 

τους τόκους και τα έξοδα. 

Ενόψει όλων των παραπάνω και λόγω του ότι δεν υπάρχουν εντάλματα και εξοφλητικέ αποδείξεις για όλα τα 

ποσά που εισέπραττε ο Αθανάσιος Τσελιού με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το ύψος των 

οφειλόμενων εξόδων παράστασης, που επιτείνεται και από το γεγονός ότι  ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν είχε 

καταχωρήσει τις ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις για οφειλές προς τους αιρετούς, αλλά και του 

γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτού από τον Απρίλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο 2009, ποσού 2.074,80 ευρώ για 

κάθε μήνα, ήτοι συνολικά για το ποσό των 12.448,80 ευρώ, κατά την άποψή μου έχουν παραγραφεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 90 παρ. 1 και 9 του ν. 2362/1995 που ισχύει και για τους Δήμους δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 

3463/2006, μπορεί ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με τον Αθανάσιο Τσέλιου όσον αφορά τις απαιτήσεις του του 

2010, ποσού 1.833,78 ευρώ για κάθε μήνα από τον Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο και συνολικά ποσού 5.501,34 

ευρώ, εισηγούμαι να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την καταβολή σαυτόν του ποσού των 3.850,94 ευρώ, ήτοι 

ποσοστού 70% (5.501,34 Χ 70%), χωρίς την καταβολή τόκων και εξόδων, όπως θα γίνει και με τους άλλους 

αιρετούς του πρώην Δήμου Πεταλούδων.   

Γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, κατά το 

άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και σύμφωνα με τα παραπάνω, με την καταβολή στον Αθανάσιο Τσελιού του Βασιλείου 

του ποσού των 3.850,94 ευρώ σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την επικύρωση του 

πρακτικού, να εξουσιοδοτηθώ δε να υπογράψω για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου το σχετικό πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, με το περιεχόμενο που κρίνω σκόπιμο υπέρ 

των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
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Στη συνέχεια ο κ. Σαλαμαστράκης ανέφερε ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Αθανασίου Τσελιού του έδωσε 

σήμερα τη με αριθμό πρωτ. 5/99028/26-7-2011 αίτησή του εντολέα του, που υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου και με την 

οποία ζητά να του καταβληθεί για την παραπάνω αιτία το ποσό των 22.545,16 ευρώ μικτά και το ποσό των 

17.950,14 ευρώ καθαρά. Με βάση την αίτηση αυτή κατ΄ αρχή διακόπηκε η παραγραφή των απαιτήσεων του 

Αθανασίου Τσελιού του έτους 2009, γιαυτό ζήτησε να αναβληθεί η λήψη απόφασης για να διαπιστώσει την 

ύπαρξη της αίτησης και αν τελικά με την υποβολή της διακόπηκε η παραγραφή.        

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/23438/30-3-2016,   

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Αναβάλει την λήψη απόφασης του θέματος για να ελεγχθεί η ύπαρξη της με αριθμό πρωτ. 5/99028/26-7-2011 

αίτησης που υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου ο Αθανάσιος Τσελιού, με την οποία ζητά να του καταβληθεί για την 

παραπάνω αιτία το ποσό των 22.545,16 ευρώ μικτά και το ποσό των 17.950,14 ευρώ καθαρά και αν με την 

υποβολή της διακόπηκε η παραγραφή των απαιτήσεών του έτους 2009.        

 

 

ΘΕΜΑ 9ο        
        Απόφ. Αρ. 85/2016  (Α.Δ.Α: ΩΡΥΜΩ1Ρ-ΛΣΚ)  

Αίτημα σύνταξης πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς των: 1) Ιωάννη Αφεντούλη του Σταύρου, 
2) Μιχαήλ Γιαννιού του Νικολάου, 3) Βασιλείου Μαλώτρα του Θεοδοσίου και 4) Μιχαήλ Πάττα του 
Κυριάκου για έξοδα παράστασης ως αντιδημάρχων, συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλια κλπ του πρώην  
Δήμου Πεταλούδων.   

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου , κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/23452/30-03-2016) 

   

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Ρόδου  με 

αριθμ. 2/23542/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Αίτημα σύνταξης πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς των: 1) Ιωάννη Αφεντούλη του 

Σταύρου, 2) Μιχαήλ Γιαννιού του Νικολάου, 3) Βασιλείου Μαλώτρα του Θεοδοσίου και 4) Μιχαήλ Πάττα του 

Κυριάκου για έξοδα παράστασης ως αντιδημάρχων, συμμετοχής στα Διοικητικά Συμβούλια κλπ του πρώην  

Δήμου Πεταλούδων.   

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 102/2014 απόφαση της Επιτροπής σας. 

Κατά το άρθρο 135 περ. δ΄ του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», «δ) Με προεδρικό διάταγμα, το 

οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί να 

καθορίζεται οικονομική Αποζημίωση των δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων. Κριτήρια για τον καθορισμό του 

ύψους της οικονομικής Αποζημίωσης αποτελούν ιδίως τα τακτικά έσοδα των αντίστοιχων Δήμων και 

Κοινοτήτων, καθώς και ο πληθυσμός τους.» 

Κατά το άρθρο 136 παρ. 1, 2α, 2β, 3 και 4 του ίδιου Κώδικα «1. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων, μέχρι 

την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης δ΄ του προηγούμενου άρθρου, καθώς και οι 

Αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι αντιπρόεδροι Κοινοτήτων δικαιούνται εξόδων 

παράστασης, τα οποία καταβάλλονται από το Δήμο ή την Κοινότητα. 2.α. Τα έξοδα παράστασης καθορίζονται με 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, 

ανάλογα με τα τακτικά έσοδα, που πραγματοποιούν οι αντίστοιχοι Δήμοι και Κοινότητες. Η απόφαση του 

Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από την 

έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

και Κοινοτήτων της Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Εάν η γνώμη της δεν παρασχεθεί εντός ενός (1) μηνός, αφότου 

ζητήθηκε, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και χωρίς αυτή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα στην προθεσμία αυτή, 

ισχύει η απόφαση του προηγούμενου έτους. β. Για τους Δήμους, που η έδρα τους είναι έδρα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και για τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες 

(10.000) κατοίκους, μπορεί ο δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης αυξημένα έως είκοσι τοις εκατό (20%), 

εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων. 3. Αντιδήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα 

χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών εξόδων παράστασης του 
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οικείου δημάρχου και με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) το πενήντα τοις εκατό (50%). Αντιπρόεδροι 

Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) των 

εξόδων παράστασης του οικείου προέδρου. 4. Πρόεδροι συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες 

(10.000) κατοίκους λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου 

δημάρχου, με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) το σαράντα τοις 

εκατό (40%) και με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (10.000) κατοίκων το πενήντα τοις εκατό (50%)…».  

Κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η με αριθμό 5631/29-1-2007 (ΦΕΚ Β΄ 103/30-1-2007) 

απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών «Καθορισμός εξόδων παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, προέδρων 

δημοτικών συμβουλίων και αντιπροέδρων κοινοτήτων», με την οποία καθορίστηκαν από 30-1-2007 τα έξοδα 

παράστασης που δικαιούνταν να εισπράττουν ετησίως μεταξύ των άλλων και οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι 

των δημοτικών συμβουλίων ανάλογα με το σύνολο των τακτικών αποδοχών που πραγματοποιούσαν κατά το 

αντίστοιχο οικονομικό έτος οι οικείοι δήμοι. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 42224/4-7-2008 (ΦΕΚ Β΄ 

1350/10-7-2008) απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός εξόδων 

παράστασης των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων και 

αντιπροέδρων κοινοτήτων», με την οποία καθορίστηκαν από 10-7-2008 τα έξοδα παράστασης που δικαιούνταν 

να εισπράττουν ετησίως μεταξύ των άλλων και οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων πάλι 

ανάλογα με το σύνολο των τακτικών αποδοχών που πραγματοποιούσαν κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος οι 

οικείοι δήμοι.  

Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 

του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … ιδ)  αποφασίζει για το δικαστικό 

συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των 

τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και 

ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, 

ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα 

έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το 

δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` 

της προηγούμενης παραγράφου.» 

Εξάλλου, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται 

και η επισφαλής απαίτηση».  

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τη σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση 

του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και 

αποδοχή της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του 

συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, 

χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου.  

Στην προκειμένη περίπτωση οι: 1) Ιωάννης Αφεντούλης του Σταύρου, 2) Μιχαήλ Γιαννιού του Νικολάου, 3) 

Βασίλειος Μαλώτρας του Θεοδοσίου και 4) Μιχαήλ Πάττας του Κυριάκου, μαζί με τον Παναγιώτη Μάτση του 

Παρασκευά, άσκησαν την από 1-6-2011 και με αριθμό κατάθεσης 315/8-6-2011 αγωγή τους, που στρέφεται κατά 

του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 

28-6-20111 και της οποίας δικάσιμος ορίστηκε αρχικά η 1-9-2011 και μετά από αναβολές η 22-5-2014.   

Με την αγωγή αυτή ο πρώτος ενάγων, Ιωάννης Αφεντούλης, ισχυρίζεται ότι διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πεταλούδων τα έτη 2009 και 2010, ως έξοδα δε παράστασης για 

την ιδιότητα του αυτή δικαιούται το ποσό των 1.717,69 € μηνιαίως, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις, 

σύμφωνα με την εκκαθάριση των μηνιαίων αποδοχών που του χορηγούνταν από το Δήμο, ήτοι του οφείλεται για 

το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως 31-12-2010 ποσό 41.224,56€ και σε κάθε περίπτωση ποσό 19.408€, 

σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 9723/22-12-2010 βεβαίωση του πρώην Δήμου Πεταλούδων, ποσό όμως το οποίο 

καθορίσθηκε αυθαίρετα, όπως θα αποδείξει, γιατί τον πρώην Δήμο Πεταλούδων δεν υπάρχουν λίστες 

εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ούτε έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα επ' ονόματί του, τα οποία 

εισέπραξε και υπέγραψε την εξόφληση τους. 

Ο δεύτερος ενάγων, Μιχαήλ Γιαννιού, ισχυρίζεται ότι διετέλεσε Αντιδήμαρχος του πρώην Δήμου Πεταλούδων 

από τις 5-6-2009 έως τις 31-12-2010, ως έξοδα δε παράστασης για την ιδιότητα του αυτή δικαιούται το ποσό των 

2.074,80 € μηνιαίως, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις σύμφωνα με την εκκαθάριση των μηνιαίων 
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αποδοχών που του χορηγούνταν από το Δήμο, ήτοι του οφείλεται για το χρονικό διάστημα από 5-6-2009 έως 31-

12-2010 ποσό 39.413,60€ και σε κάθε περίπτωση το ποσό 25.500€, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 9784/31-12-

2010 βεβαίωση του πρώην Δήμου Πεταλούδων, ποσό όμως το οποίο καθορίσθηκε αυθαίρετα, όπως θα αποδείξει, 

γιατί στον πρώην Δήμο Πεταλούδων δεν υπάρχουν λίστες εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ούτε έχουν 

εκδοθεί χρηματικά εντάλματα επ' ονόματί του τα οποία εισέπραξε και υπέγραψε την εξόφλησή τους. 

Ο τρίτος ενάγων (τέταρτος στην αγωγή), Βασίλειος Μαλώτρας, ισχυρίζεται ότι διετέλεσε Αντιδήμαρχος του 

πρώην Δήμου Πεταλούδων από τις 24-1-2007 έως τις 4-6-2009, ως έξοδα δε παράστασης για την ιδιότητα του 

αυτή δικαιούται το ποσό των 2.074,80€ μηνιαίως, από το  οποίο  έχουν  αφαιρεθεί οι κρατήσεις σύμφωνα με την 

εκκαθάριση των μηνιαίων αποδοχών που του χορηγούνταν από το Δήμο, ήτοι του οφείλεται για το χρονικό 

διάστημα από 24-1-2007 έως 4-6-2009 το ποσό των 58.094,40€ και σε κάθε περίπτωση το ποσό των 15.000€, 

σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 9344/22-12-2010 βεβαίωση του Δήμου Πεταλούδων, ποσό όμως το οποίο 

καθορίσθηκε αυθαίρετα, όπως θα αποδείξει, γιατί στον πρώην Δήμο Πεταλούδων δεν υπάρχουν λίστες 

εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ούτε έχουν εκδοθεί χρηματικά εντάλματα επ' ονόματί του τα οποία 

εισέπραξε και υπέγραψε την εξόφλησή τους. 

Ο τέταρτος ενάγων (πέμπτος στην αγωγή), Μιχαήλ Πάττας, ισχυρίζεται ότι διετέλεσε Αντιδήμαρχος από τις 5-6-

2009 έως τις 31-12-2010, ως έξοδα δε παράστασης για την ιδιότητα του αυτή δικαιούται το ποσό των 2.074,80€ 

μηνιαίως, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις σύμφωνα με την εκκαθάριση των μηνιαίων αποδοχών που 

του χορηγούνταν από το Δήμο, ήτοι του οφείλεται για το χρονικό διάστημα από 5-6-2009 έως 31-12-2010 το 

ποσό των 39.413,60€ και σε κάθε περίπτωση το ποσό των 20.300€, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 9724/29-12-

2010 βεβαίωση του πρώην Δήμου Πεταλούδων, ποσό όμως το οποίο καθορίσθηκε αυθαίρετα, όπως θα αποδείξει, 

γιατί τον πρώην Δήμο Πεταλούδων δεν υπάρχουν λίστες εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ούτε έχουν 

εκδοθεί χρηματικά εντάλματα επ' ονόματί του, τα οποία εισέπραξε και υπέγραψε την εξόφληση τους. 

 

Ο Ιωάννης Αφεντούλης εκλέχτηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πεταλούδων για τη 

διετία 2007 - 2008 με τη με αριθμό 1/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη με 

τη με αριθμό πρωτ. 395/16-1-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

ενώ για τη διετία 2009 - 2010 με τη με αριθμό 1/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θεωρήθηκε 

νόμιμη με τη με αριθμό πρωτ. 302/12-1-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. Σύμφωνα με την από 22-12-2010 βεβαίωση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων Μιχαήλ Κορδίνα ο 

πρώην Δήμος Πεταλούδων οφείλει στον Ιωάννη Αφεντούλη συνολικά το ποσό των 19.408 ευρώ ως έξοδα 

παράστασης ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Πεταλούδων. Επίσης σύμφωνα με το 

από 3-3-2011 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τσουκαλά Νικόλαο, η Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων τον ενημερώνει ότι το 

λογιστήριο του πρώην Δήμου Πεταλούδων δεν έχει καταχωρήσει τις ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις για 

οφειλές προς τους αιρετούς, τις οποίες του είχε παραδόσει συνολικά για το λόγο αυτό αναλύει τις οφειλές αυτές. 

Έτσι για τον Ιωάννη Αφεντούλη αναφέρει ότι του οφείλονται: Για το Δεκέμβριο 2008 το ποσό των 1.315 ευρώ, 

για τον Ιανουάριο 2009 το ποσό των 322,26 ευρώ, για το Φεβρουάριο 2009 το ποσό των 1.659,84 ευρώ, για το 

Μάρτιο 2009 το ποσό των 1.659,84 ευρώ, για τον Απρίλιο  2009 το ποσό των 1.659,84 ευρώ, για το Μαϊο 2009 

το ποσό των 1.659,84 ευρώ, για τον Ιούνιο 2009 το ποσό των 1.659,84 ευρώ, για τον Ιούλιο 2009 το ποσό των 

1.659,84 ευρώ, για τον Αύγουστο 2009 το ποσό των 1.659,84 ευρώ, για το Σεπτέμβριο 2009 το ποσό των 

1.659,84 ευρώ, για τον Οκτώβριο 2010 το ποσό των 1.497,34 ευρώ, για το Νοέμβριο 2010 το ποσό των 1.497,34 

ευρώ και για το Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 1.497,34 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 19.408 ευρώ. 

Ο Μιχαήλ Γιαννιού διορίστηκε Αντιδήμαρχος από τις 5-6-2009 έως τις 31-12-2010 με τη με αριθμό 547/5-6-2009 

απόφαση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη με τη με αριθμό 8344/15-6-2009 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σύμφωνα με την από 31-12-2010 

βεβαίωση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων Μιχαήλ Κορδίνα ο πρώην Δήμος Πεταλούδων οφείλει στο Μιχαήλ 

Γιαννιού συνολικά το ποσό των 25.500 ευρώ ως έξοδα παράστασης ως Αντιδημάρχου του πρώην Δήμου 

Πεταλούδων. Επίσης σύμφωνα με το παραπάνω από 3-3-2011 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων 

οφείλονται σαυτόν: Για τον Ιούνιο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για τον Αύγουστο 2009 το ποσό των 

2.074,80 ευρώ, για το Σεπτέμβριο 2009 το ποσό των 2.032,80 ευρώ, για τον Οκτώβριο 2009 το ποσό των 

2.074,80 ευρώ, για το Νοέμβριο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για το Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 2.074,80 

ευρώ, για τον Αύγουστο 2010 το ποσό των 2.045,29 ευρώ, για το Σεπτέμβριο 2010 το ποσό των 2.320,65 ευρώ, 

για το Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 668,66 ευρώ (ως έξοδα παράστασης στα δημοτικά συμβούλια), για τον 

Οκτώβριο 2010 το ποσό των 1.833,78 ευρώ, για το Νοέμβριο 2010 το ποσό των 1.833,78 ευρώ και για το 

Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 1.833,78 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 24.740,90 ευρώ. 

Ο Βασίλειος Μαλώτρας διορίστηκε Αντιδήμαρχος από τις 24-1-2007 έως τις 4-6-2009 με τη με αριθμό 40/24-1-

2007 απόφαση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη με τη με αριθμό 873/29-1-2007 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με την από 22-12-2010 
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βεβαίωση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων Μιχαήλ Κορδίνα ο πρώην Δήμος Πεταλούδων οφείλει στο 

Βασίλειο Μαλώτρα συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ ως έξοδα παράστασης ως Αντιδημάρχου του πρώην 

Δήμου Πεταλούδων. Επίσης σύμφωνα με το παραπάνω από 3-3-2011 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας 

Πεταλούδων οφείλονται σαυτόν: Για τον Οκτώβριο 2008 το ποσό των 1.644 ευρώ, για το Νοέμβριο 2008 το ποσό 

των 2.074,80 ευρώ, για το Δεκέμβριο 2008 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για τον Ιανουάριο 2009 το ποσό των 

610,58 ευρώ, για το Φεβρουάριο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για το Μάρτιο 2009 το ποσό των 2.074,80 

ευρώ, για τον Απρίλιο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για το Μαϊο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ και για 

τον Ιούνιο  2009 το ποσό των 276,64 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ. 

Ο Μιχαήλ Πάττας διορίστηκε Αντιδήμαρχος από τις 5-6-2009 έως τις 31-12-2010 με τη με αριθμό 546/5-6-2009 

απόφαση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων. Σύμφωνα με την από 29-12-2010 βεβαίωση του πρώην Δημάρχου 

Πεταλούδων Μιχαήλ Κορδίνα ο πρώην Δήμος Πεταλούδων οφείλει στο Βασίλειο Μαλώτρα συνολικά το ποσό 

των 20.300 ευρώ ως έξοδα παράστασης ως Αντιδημάρχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων. Επίσης σύμφωνα με 

το παραπάνω από 3-3-2011 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων οφείλονται σαυτόν: Για τον Ιούνιο 

2009 το ποσό των 1.684,59 ευρώ, για τον Ιούλιο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για το Ιούλιο 2009 το ποσό 

των 2.074,80 ευρώ, για τον Αύγουστο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για αναδρομικά το ποσό των 788,42 

ευρώ, για το Σεπτέμβριο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για το Οκτώβριο 2009 το ποσό των 2.074,80 ευρώ, για 

το Νοέμβριο 2009 το ποσό των 2.489,76 ευρώ, για τον Οκτώβριο 2010 το ποσό των 2.246,01,80 ευρώ, για το 

Νοέμβριο 2010 το ποσό των 2.246,01,76 ευρώ και για το Δεκέμβριο 2010 το ποσό των 2.246,01,76 ευρώ, ήτοι 

συνολικά το ποσό των 20.000 ευρώ. 

Οι παραπάνω, ήτοι οι: 1) Ιωάννης Αφεντούλης του Σταύρου, 2) Μιχαήλ Γιαννιού του Νικολάου, 3) Βασίλειος 

Μαλώτρας του Θεοδοσίου και 4) Μιχαήλ Πάττας του Κυριάκου υπέβαλαν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου την από 26-3-2014 αίτησή τους, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/32.974/26-3-2014 με την οποία ζητούσαν τη 

συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς περιορίζοντας τις απαιτήσεις τους στο 70% των παραπάνω αναφερόμενων 

ως οφειλόμενων ποσών, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση, τόκους, έξοδα κλπ  εφόσον η καταβολή γίνει μέχρι τις 

22-5-2014. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω αγωγή οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι τα ποσά που τους οφείλει ο πρώην 

Δήμος Πεταλούδων είναι πολύ μεγαλύτερα από όσα αναφέρονται στις παραπάνω βεβαιώσεις και στο παραπάνω 

έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων και απλά επικουρικά ζητούν αν τους καταβληθούν τα παραπάνω 

ποσά που αναγράφονται στα έγγραφα αυτά, λόγω του ότι δεν υπάρχουν εντάλματα και εξοφλητικέ αποδείξεις για 

όλα τα ποσά που εισέπρατταν με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το ύψος των οφειλόμενων εξόδων 

παράστασης, που επιτείνεται και από το γεγονός ότι  ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν είχε καταχωρήσει τις 

ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις για οφειλές προς τους αιρετούς. 

Ενόψει όλων των παραπάνω εισηγήθηκα με τη με αριθμό πρωτ. 2/33542/27-3-2014 εισήγησή μου προς την 

Επιτροπή σας, μετά την από 26-3-2014 αίτησή των παραπάνω εναγόντων, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/32.974/26-3-

2014, να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με καθένα από τους ενάγοντες, καταβάλλοντας: 1) στον Ιωάννη Αφεντούλη 

του Σταύρου, το ποσό των 13.585,00 ευρώ, 2) στο Μιχαήλ Γιαννιού του Νικολάου, το ποσό των 17.318,63 ευρώ, 

3) στο Βασίλειο Μαλώτρα του Θεοδοσίου το ποσό των 10.500,00 ευρώ και 4) στο Μιχαήλ Πάττα του Κυριάκου, 

το ποσό των 14.000,00 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό λύεται μια αμφισβήτηση και έριδα που υπάρχει ως προς το 

ύψος των οφειλόμενων από τον πρώην Δήμο Πεταλούδων στους παραπάνω, αφού και οι παραπάνω θα 

παραιτηθούν από το δικόγραφο της παραπάνω αγωγής και το δικαίωμά τους.  

Η Επιτροπή σας με τη με αριθμό 102/2014 απόφασή της, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη με τη με αριθμό πρωτ. 

22737/11-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφάσισε τη σύναψη 

εξώδικου συμβιβασμού με τους παραπάνω και συγκεκριμένα να καταβάλει ο Δήμος Ρόδου ως καθολικός 

διάδοχος του πρώην Δήμου Πεταλούδων σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 του ν. 3852/2010: 1) στον Ιωάννη 

Αφεντούλη του Σταύρου, το ποσό των 13.585,00 ευρώ, 2) στο Μιχαήλ Γιαννιού του Νικολάου, το ποσό των 

17.318,63 ευρώ, 3) στο Βασίλειο Μαλώτρα του Θεοδοσίου το ποσό των 10.500,00 ευρώ και 4) στο Μιχαήλ 

Πάττα του Κυριάκου, το ποσό των 14.000,00 ευρώ, περιορίζοντας έτσι την απαίτηση αυτών στο 70% της αρχικής 

απαίτησής τους, χωρίς την καταβολή τόκων και δικαστικών δαπανών.  

Η απόφαση όμως αυτή δεν υλοποιήθηκε, γιαυτό οι παραπάνω αρχικά με την από 21-7-2014 και με αριθμό 

κατάθεσης 483/21-7-2014 κλήση τους και στη συνέχεια με την από 13-2-2015 και με αριθμό κατάθεσης 99/13-2-

2015 αίτηση – κλήση τους, επανέφεραν για συζήτηση την παραπάνω αγωγή τους, δικάσιμος της οποίας είχε 

οριστεί η 28-5-2015 και μετά από αναβολές η 13-12-2018. 

Ήδη όμως οι παραπάνω ζητούν και πάλι να συμβιβαστούν με τους παραπάνω όρους, να συνταχθεί όμως και να 

υπογραφτεί πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ούτως ώστε να μην υπαρχει κανένα πρόβλημα όσον 

αφορά στην έκδοση και πληρωμή των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση 

από την Επιτροπή σας για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, κατά το άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και σύμφωνα με τα 

παραπάνω, με την καταβολή των παραπάνω ποσών στον καθένα σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής 
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γενομένης από την επικύρωση του πρακτικού, να εξουσιοδοτηθώ δε εγώ να υπογράψω για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου το σχετικό πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της 

διαφοράς, με το περιεχόμενο που κρίνω σκόπιμο υπέρ των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/23452/30-3-2016,   

· το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

· την απόφαση 102/2014 της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. (ΒΙΗΦΩ1Ρ-1ΩΧ) με θέμα « Λήψη 
απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 
αιρετών του πρώην Δήμου Πεταλουδών, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου 
Δήμου Ρόδου κ.Σαλαμαστράκη Δημ.) και την έγκριση αυτής από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου με αριθμ. πρωτ. 22737/11-04-2014  και Α.Δ.Α.(ΒΙΗ2ΟΡ1Ι-Θ3Μ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  
(Η κα Παναή Ευαγγελία ψηφίζει παρούσα) 

Παρέχει στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια εντολή, την εντολή, το 

δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, κατά το άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ., σύμφωνα 

με τη με αριθμό 102/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θεωρήθηκε νόμιμη με τη με αριθμό 

πρωτ. 22737/11-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την 

καταβολή: 1) στον Ιωάννη Αφεντούλη του Σταύρου, το ποσό των 13.585,00 ευρώ, 2) στο Μιχαήλ Γιαννιού του 

Νικολάου, το ποσό των 17.318,63 ευρώ, 3) στο Βασίλειο Μαλώτρα του Θεοδοσίου το ποσό των 10.500,00 ευρώ 

και 4) στο Μιχαήλ Πάττα του Κυριάκου, το ποσό των 14.000,00 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων και 

δικαστικών δαπανών, τα οποία ποσά θα καταβληθούν στον καθένα από αυτούς σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, αρχής γενομένης δύο μήνες από την επικύρωση του πρακτικού και με επιπλέον περιεχόμενο που κρίνει 

σκόπιμο υπέρ των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου. 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο 
                                    Απόφ. Αρ. 86/2016  (Α.Δ.Α: ΩΘΞΗΩ1Ρ-ΟΤΦ)  

 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016»                                         

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/23665/31-03-2016 ) 

 

      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. Πρωτ.: 2/23665/31.03.2016 

εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

με θέμα «Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016», ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης  προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου 

προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους  2016. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων 

προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού 

(άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 
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 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 

προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

572.640,00 € κατά 50.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α  0412  και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 36.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 0469.0001 και τίτλο «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν2773/99)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 125.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 1511.0001 και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 ΝΔ356/74, άρθρο 16 

Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 544.870 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης 95.000 € κατά 35.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  105.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  30.000 €, κατά  50.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α  0415  και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων.» προϋπολογισμού δαπάνης 200 € κατά 1.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α  0462 και τίτλο «Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης            1.000 € κατά 

5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α  1522.0004 και τίτλο «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5.  Κ.Α. 1699.0006  και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης  

81.488 €, κατά  45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:   105.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 3.123.294,55 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές παραμένει αμετάβλητο.» 

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Περδίκη Ιωάννη, της  Προϊσταμένης Δ/νσης 

Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής  και του Αναπληρωτή Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης κ. 

Παρσωτάκη Κωνσταντίνου ) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

· Την με αριθ. αριθ. πρωτ.: 2/23665/31-03-2016 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Σχέδιο αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, 

οικονομικού έτους 2016», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 
{με την αρνητική ψήφο της κ.Παναή Ευαγγελίας}, 
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      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 

Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016,  

 

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί 

σχετική απόφαση. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 
                                          Απόφ. Αρ. 87/2016  (Α.Δ.Α: ΩΜΓ9Ω1Ρ-6ΗΛ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού   για «Προμήθεια επανεκτύπωσης 
τουριστικών εντύπων Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.300 ευρώ με ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/18226/15-03-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/18226/15-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.300 ευρώ 
με ΦΠΑ (κωδ.10-6615.0001.0001),

 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για τους 

όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/18226/15-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την  «προμήθεια επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων 

ΔΕ Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/6615.0001.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 29.300 ευρώ με ΦΠΑ και με τους 

κάτωθι όρους:  

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

§ Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 

επίσης, από:  

a. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό, με ισχύ για το έτος 2016.  

b. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

c. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 

των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς 

καμία επιφύλαξη. 

d. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 

τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την 
ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  
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Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις δύνανται να είναι ξεχωριστές ή σε μία. 
2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 30/12/2016. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα λήξη στις 30/12/2016. Μέσα σε 

αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα 

σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την επίσημη κατακύρωση της προμήθειας, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με 

το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει στις 30/12/2016. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των 

όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα 
word (όχι pdf) όπως το υπόδειγμα του πίνακα της μελέτης του διαγωνισμού (ενδεικτικός προϋπολογισμός), 
και θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά 

αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο 

οποίος θα φέρει επακριβώς τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 
v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την προμήθεια 

(ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, 

κτλ). 

Οι ίδιες ενδείξεις θα υπάρχουν και στους εσωτερικούς φακέλλους(2 ή 3). Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι κλειστά σε 

εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με 

τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με τίτλο 

«οικονομική προσφορά». 
· Οι τεχνικές προδιαγραφές(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, προδιαγραφές, τυχόν 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ), με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων 

υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο «τεχνική προσφορά». 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 

με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε 

ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη 
σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. 
Η προσφορά θα δίνεται όπως ο πίνακας που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού (ενδεικτικός προϋπολογισμός) και 

θα αναφέρει ποσότητες, τιμές, κτλ με τη σειρά που τούτα αναγράφονται στον εκάστοτε πίνακα. Επίσης, όποια 

επίσημη ενημέρωση θα δύναται να γίνει με e-mail ή φαξ με απόδειξη. Ως χρόνος παράδοσης των υλικών 
ορίζεται ο χρόνος που ρητά αναφέρεται στη μελέτη του διαγωνισμού. 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 30/12/2016. Η κατακύρωση της 

προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και μόνο. 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.  

Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί 

δεσμεύει τους συμμετέχοντες μέχρι και το πέρας της προμήθειας, ανεξάρτητα αν κάτι από αυτά αναφέρεται ή 

όχι στη σύμβαση.  

Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων, θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει 

τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη ή με e-mail. 

Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη 
προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες παραγγελίες.  
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται στον 

προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5
ο
/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των 
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εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) ημερών θα ακολουθήσει η 

διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται σαν «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα 

διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με courier στη 

Δνση: 

Δήμος Ρόδου, Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-

35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το 

μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 

μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 

παρέλευση δύο (2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 

λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 

παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 

πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων δε Ρόδου, 

έτους 2016 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 29.300 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 10-6615.0001.0002  

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων της δε Ρόδου, έτους 2016 

(κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
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Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 

σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ και θα 

έχει λήξη την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα 

δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  βαρύνει το  

Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ 
ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου 

τεμ 260.000 0,05 13.000 

2 Εκτύπωση εντύπου "Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου" 

τεμ 20.000 0,05 1.000 

3 Εκτύπωση εντύπου "Ιστορία και 

Αρχαιολογικοί χώροι των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου" 

τεμ 20.000 0,05 1.000 

4 Εκτύπωση εντύπου "Ροδίτικη 

παραδοσιακή διατροφή - 

Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου" 

τεμ 20.000 0,05 1.000 

5 

 

Εκτύπωση εντύπου "Η ιστορία της 

Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου" 

τεμ 30.000 0,05 1.500 

6 

 

 

Εκτύπωση εντύπου "Τα 

θρησκευτικά μνημεία της πόλης 

της Ρόδου -  Θρησκευτικές 

διαδρομές στην ύπαιθρο της 

Ρόδου" 

τεμ 20.000 0,05 1.000 

7 

 

Εκτύπωση εντύπου "Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία" 

τεμ 20.000 0,05 1.000 

8 Εκτύπωση εντύπου "Η θεματική τεμ 20.000 0,05 1.000 
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Ρόδος" 

9 

 

 

Εκτύπωση τσαντών για δώρα, 

όπως οι προδιαγραφές 

τεμ 3.000 1,10 3.300 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

23.800 

ΦΠΑ 23% 

 

5.474 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

29.274 

 

1. Τεχνικές προδιαγραφές για τα τουριστικά έντυπα: 
v Μπλοκ μη αυτογραφικά των 300 φύλων/τεμάχια ανά χάρτη. 

v Οι σελίδες αναπτύσσονται χωρίς διπλώματα και συγκρατούνται με κόλλα στη μία πλευρά. 

v Μέγεθος Α3.  

v Α+Β όψη τετραχρωμία. 

v Χαρτί βάρους 90 gr, γραφής. 

v Η ανάδοχος εταιρία έχει την υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των εντύπων 

όπου αυτό είναι αναγκαίο, αν και εφόσον χρειαστεί, και κατόπιν υποδείξεων της Διεύθυνσης Τουρισμού 

του Δήμου Ρόδου, καθώς και σε μετάφραση αυτών των τροποποιήσεων στις ως κατωτέρω γλώσσες. 

1. Χάρτες 

Ελληνική γλώσσα: 30.000 τεμάχια 

Αγγλική γλώσσα: 100.000 τεμάχια 

Γαλλική γλώσσα: 30.000 τεμάχια 

Γερμανική γλώσσα: 50.000 τεμάχια 

Ιταλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ρωσική γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Τούρκικη γλώσσα: 15.000 τεμάχια 

Ισπανική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Τσέχικη γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Εβραϊκή γλώσσα: 5.000 τεμάχια 

Σύνολο: 260.000 τεμάχια 

2. Έντυπο: "Φυσική ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας 

Ρόδου" 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

3. Έντυπο "Ιστορία και Αρχαιολογικοί χώροι των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας Ρόδου" 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια  

Ελληνική γλώσσα: 10 .000 τεμάχια 

4. Έντυπο "Ροδίτικη παραδοσιακή διατροφή - Παραδοσιακές συνταγές των Δημοτικών Ενοτήτων Αταβύρου, 

Καμείρου και Νότιας Ρόδου" 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

5. Έντυπο "Η ιστορία της Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου" 

Αγγλική γλώσσα: 0.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 30.000 τεμάχια 

6. Έντυπο "Τα θρησκευτικά μνημεία της πόλης της Ρόδου -  Θρησκευτικές διαδρομές στην ύπαιθρο της Ρόδου" 

 Αγγλική γλώσσα: 0 τεμάχια 

Ρωσική γλώσσα: 0 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 20.000 τεμάχια 

7. Έντυπο "Ρόδος, η καταδυτική εμπειρία" 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

8. Έντυπο "Η θεματική Ρόδος" 

Αγγλική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 

Ελληνική γλώσσα: 10.000 τεμάχια 
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2. Τεχνικές προδιαγραφές για τις τσάντες: 
v Τσάντες: 1.000 τεμάχια 

v Μέγεθος: 35 επί 26 επί 13  

v Α+Β όψη τετραχρωμία 

v Λευκή με πλαστικοποίηση glossy συν κορδόνι ως χερούλι 

v Η ανάδοχος εταιρία έχει την υποχρέωση να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του δημιουργικού της 

τσάντας, αν και εφόσον χρειαστεί, κατόπιν υποδείξεων της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

v Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλο τον πίνακα(την ομάδα 1) και όχι για κάθε προϊόν ξεχωριστά. 

v Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση. 

v  Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των υλικών της μελέτης, όρος που θα 

ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

v Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ μέχρι τις 31/12/2016. 

v Οι τιμές των προιόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

v Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα υποδειχθούν από το 

Δήμο και θα καλύπτουν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού. 

v Σαν χρόνος παράδοσης αυστηρά ορίζονται οι 20 ημέρες από την επίσημη έγγραφη ενημέρωση (με φαξ ή 

email, κτλ) του μειοδότη για την παραγγελία, από τη Δνση Τουρισμού του Δήμου μας. 

v Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 30/12/2016. 

v Αρμόδια Δνση για την υλοποίηση της προμήθειας ορίζεται η Δνση Τουρισμού του Δήμου μας. 

v Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ μέχρι της 30/12/2016. 

v Ρητά αναφέρεται ότι ο μειοδότης ουδέν δικαίωμα θα έχει επί του εκτυπωτέου υλικού και δεν θα δικαιούται 

να εμπορεύεται τούτο για λογαριασμό του, οπότε και διαφορετικά θα υπόκειται στις συνέπειες του νόμου 

επί κλεψιτυπία. 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 15/2016 

(ΑΔΑ: 74ΑΝΩ1Ρ-ΤΔΙ), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που 

δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο                     

(Απόφ. Αρ. 88/2016  (Α.Δ.Α: 6ΣΟ8Ω1Ρ-ΧΡΞ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων – 

εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000 ευρώ με ΦΠΑ.   

 (Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/17472/10-03-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/17472/10-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εκτυπώσεων – εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000 
ευρώ με ΦΠΑ. (κωδ.10-6615.0001.0001),

 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για τους 

όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/17472/10-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την  «προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων-

βιβλιοδετήσεων ΔΕ Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.10/6615.0001.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 29.000 ευρώ με 

ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 

Ρόδος, τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

§ Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 

επίσης, από:  

e. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό, με ισχύ για το έτος 2016.  

f. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

g. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 

των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς 

καμία επιφύλαξη. 

h. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 

τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την 
ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις δύνανται να είναι ξεχωριστές ή σε μία. 
2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 30/06/2017. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα λήξη στις 30/06/2017. Μέσα σε 

αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα 

σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την επίσημη κατακύρωση της προμήθειας, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με 

το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει σε ένα(1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής τους. 

Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά 
θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word (όχι pdf) όπως το υπόδειγμα του πίνακα της μελέτης του 
διαγωνισμού (ενδεικτικός προϋπολογισμός), και θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο 
φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από 

την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο 

οποίος θα φέρει επακριβώς τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 
v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την προμήθεια 

(ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, 

κτλ). 

Οι ίδιες ενδείξεις θα υπάρχουν και στους εσωτερικούς φακέλους(2 ή 3). Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά με τα αντίγραφά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι κλειστά σε 

εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με 

τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με τίτλο 

«οικονομική προσφορά». 
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· Οι τεχνικές προδιαγραφές(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, προδιαγραφές, τυχόν 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ), με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων 

υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο «τεχνική προσφορά». 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 

με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε 

ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη 
σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. 
Η προσφορά θα δίνεται όπως ο πίνακας που υπάρχει στη μελέτη του διαγωνισμού (ενδεικτικός προϋπολογισμός) και 

θα αναφέρει ποσότητες, τιμές, κτλ με τη σειρά που τούτα αναγράφονται στον εκάστοτε πίνακα. Επίσης, όποια 

επίσημη ενημέρωση θα δύναται να γίνει με e-mail ή φαξ με απόδειξη. 

 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 30/06/2017. Η κατακύρωση της 

προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά και για 
κάθε πίνακα ξεχωριστά. Αν έστω και ένα ζητούμενο υλικό του πίνακα, όμως, δεν υπάρχει στην προσφορά 
τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή. 
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.  

Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί 

δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν μέχρι και το πέρας της προμήθειας, ανεξάρτητα αν κάτι από αυτά 

αναφέρεται ή όχι στη σύμβαση.  

Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων, θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει 

τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη ή με e-mail. 

Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το μειοδότη 
προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες παραγγελίες.  
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται στον 

προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5
ο
/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των 

εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ημερών θα ακολουθήσει η 

διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται σαν «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα 

διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να σταλούν με συστημένη επιστολή ή με courier στη 

Δ/νση: 

Δήμος Ρόδου, Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 85100, Ρόδος, τηλ. 22410-

35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και ως τις 13.00 το 

μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, περιοχή Κόβα, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 

μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 

παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 
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λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 

παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 

πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων δε Ρόδου, 

έτους 2016 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 29.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016 στον κωδικό 10-6615.0001.0002  

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «εκτυπώσεων-εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων της δε Ρόδου, έτους 

2016 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 

σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ και θα 

έχει λήξη την 30/06/2017. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα 

δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  βαρύνει το  

Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 10-12 με σπιράλ μέχρι 50 

φύλλα 

τεμ 600 1,05 630 

2 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών  

Νο 38 με σπιράλ 51-80 φύλλα 

τεμ 350 1,10 385 

3 Βιβλιοδετήσεις φωτοτυπιών σε 

τόμους με εξώφυλλο χονδρό 

πλαστικό ή χάρτινο, κολλητό ή 

δετό, περίπου 200 φύλλων. 

τεμ 80 16 1280 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.295 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΦΕΚ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ-ΟΕ, ΚΛΠ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρηση
ς 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Βιβλιοδετήσεις ΦΕΚ-

Δημοτολογίου και πρακτικών ΔΣ, 

με ταξινόμηση κατά σελίδα και 

κατά τεύχος, ραφτά στη ράχη, με 

γράμματα στο εξώφυλλο 

«από…έως» και δερματόδετα 400 

φύλλων περίπου, το μέγεθος του 

ΦΕΚ είναι 30χ21 

 

τεμ 

 

60 

 

45 

 

2700 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 2.700 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Εκτυπώσεις σε μουσαμά 63χ44 Μ2 50 14 700 

2 Εκτυπώσεις ασπρόμαυρες Α4 τεμ 3000 0,09 270 

3 Εκτυπώσεις έγχρωμες Α4 τεμ 750 0,48 360 

4 Εκτύπωση έγχρωμη σχεδίου cad Μ2 270 7 1890 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

3.220 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Ενδ.τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική αξία 
(άνευ ΦΠΑ) 

1 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α3 τεμ 10.000 0,08 800 

2 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες Α4 τεμ 200.000 0,04 8.000 

3 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες σε 

ετικέτα 

τεμ - 0,24 - 

4 Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες 

σχεδίου 

Μ2 - 2,40 - 

5 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α3 τεμ 500 1,10 550 

6 Φωτοτυπίες έγχρωμες Α4 τεμ 3000 0,50 1500 

7 Φωτοτυπίες έγχρωμες σχεδίου Μ2 150 13 1950 

8 Φωτοτυπίες έγχρωμες χαρτών 

διαφόρων μεγεθών 

Μ2 150 13 1950 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

14.750 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 22.965 
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ΦΠΑ 23% 5.281,95 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 28.246,95 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 753,05 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 29.000 

 

v Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες των προϊόντων ή και για κάθε μία ξεχωριστά. 

Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά που ζητούνται μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 

v Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προϋπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των 

υλικών της μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

v Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

v Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον αρίθμηση σε όσα έντυπα, κτλ επιθυμεί, 

ακόμη και αν δεν αναφέρεται στη μελέτη, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

v Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

v Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα υποδειχθούν από 

το Δήμο και θα καλύπτουν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού. 

v Σαν χρόνος παράδοσης αυστηρά ορίζεται: ο χρόνος των πέντε(5) ημερολογιακών ημερών από την 

αποστολή του φαξ ή την εντολή της Υπηρεσίας για τις ομάδες υλικών 1,2,3 και της μιας(1) 

ημερολογιακής ημέρας για την ομάδα 4. 

v Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 30/06/2017. 

v Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα(1) έτος από την υπογραφή της. 

 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 15/2016 

(ΑΔΑ: 74ΑΝΩ1Ρ-ΤΔΙ), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που 

δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 13
ο                

      Απόφ. Αρ.89/2016  (Α.Δ.Α: ΩΓ9ΕΩ1Ρ-Ζ4Γ)  

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού της «προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 
10/6635.0001.0001)» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με ΦΠΑ.  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/23110/30-03-2016) 

  

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/23110/30-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10/6635.0001.0001)» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για τους 

όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23110/30-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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1. Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας, έτους 

2016 (κωδ.10/6635.0001.0001) της  Δ.Ε. Ρόδου», προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους 

κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 

22410-35445, την …………… ……/10/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον 

της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

§ Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 

επίσης, από:  

 

i. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό, με ισχύ για το έτος 2016.  

j. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

k. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 

των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς 

καμία επιφύλαξη. 

l. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα νομικά πρόσωπα, αρκεί η βεβαίωση φορολογικής 

ενημερότητας για την εταιρεία και όχι και για τους εταίρους.  

m. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει 

τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την 
ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται υποχρεωτικά και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να είναι όλες σε μία ή ξεχωριστές για την κάθε περίπτωση. 

 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2017. Επίσης, η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε 

αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα 

σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την επίσημη κατακύρωση της προμήθειας, θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με 

το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η οικονομική προσφορά θα 

είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word (όχι pdf) όπως το υπόδειγμα του πίνακα της μελέτης του διαγωνισμού 

(ενδεικτικός προϋπολογισμός), και θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής 

προσφοράς. Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 

υπογεγραμμένη προσφορά. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος 

θα φέρει επακριβώς τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 
 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την προμήθεια 

(ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, 

κτλ). Το e-mail κρίνεται απαραίτητο στοιχείο, καθώς μέσω αυτού θα γίνεται κάθε είδους ενημέρωση. 
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Οι ίδιες ενδείξεις θα υπάρχουν και στους εσωτερικούς φακέλλους(2 ή 3). Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά, με τα αντίγραφά τους, που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. (όχι κλειστά σε 

εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμιση σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με 

τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με τίτλο 

«οικονομική προσφορά». 
· Οι τεχνικές προδιαγραφές(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, προδιαγραφές, τυχόν 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ), με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων 

υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο «τεχνική προσφορά». 
 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα 

εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υλικών, όρος που 
θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. 
 

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται όπως ακριβώς και οι πίνακες που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού 

(ενδεικτικός προϋπολογισμός-τεχνικές προδιαγραφές) και θα αναφέρει ποσότητες, τιμές, αξίες, κτλ. Επιπλέον, η 

σειρά και η αρίθμηση των υλικών στην προσφορά των προμηθευτών θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, όπως οι 

πίνακες στη μελέτη του διαγωνισμού, είτε ζητούνται είτε όχι.  

 

Επίσης, όποια επίσημη ενημέρωση θα δύναται να γίνει με e-mail ή φαξ με απόδειξη. 

 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016. Η κατακύρωση της 

προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, εφόσον κριθεί από 

την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για όλες τις ομάδες της μελέτης του 
διαγωνισμού, αλλά και για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Αν, όμως, έστω και ένα προιόν δεν υπάρχει στην 
προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά που θα υπερβαίνει το 
συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας υλικών. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το/τους 
μειοδότη/τες θα έχει ισχύ για ένα(1) χρόνο από την υπογραφή της. 
 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν μέχρι και το πέρας της προμήθειας, 

ανεξάρτητα αν κάτι από αυτά αναφέρεται ή όχι στη σύμβαση.  

 

Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων, θα γίνει δημόσια 

αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει 

τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη ή με e-mail. 

 

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης όλης της προμήθειας ή τμήματος αυτής, θα επιβάλλεται στον 

προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με το πέντε τοις χιλίοις(5
ο
/οο) για κάθε ημέρα επί της συνολικής αξίας των 

εκπροθέσμως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε(15) ημερών θα ακολουθήσει η 

διαδικασία της έκπτωσης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται σαν «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα 

διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 
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§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-

35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 

μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 

παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 

λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 

παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του 

δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική 

πληρωμή της προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ειδών υγιεινής και καθαριότητας δε Ρόδου, έτους 

2016 (κωδ. 10/6635.0001.0001)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 60.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016-17 στον κωδικό 10/6635.0001.0001  

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας της δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 

10-6635.0001.0001)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα ημερολογιακών ημερών  από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της 

σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% χωρίς το ΦΠΑ και θα 

έχει λήξη την 30/06/2017. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 
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Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι 

αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα 

δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  βαρύνει το  

Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 
1 Αρωματικό χώρου σε σπρέι 300 ml τεμ  

 

  

2 Σαπουνάκι χεριών 17 γραμμ τεμ  

 

  

3 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 

τεμ 1000 1,40 1400 

4 Βουρτσάκι τουαλέτας με βάση τεμ  

 

  

5 Βουρτσάκι τουαλέτας(πιγκάλ), άνευ 

βάσης 

τεμ    

6 Γάντια κουζίνας κίτρινα, ελαστικά 

διάφορα μεγέθη 

ζεύγος 400 0,70 280 

7 Εντομοκτόνο σπρέι για μύγες και 

κουνούπια 300 ml 

τεμ    

8 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τεμ  

 

  

9 Καλαθάκι απορριμμάτων πλαστικό 

35χ30cm 

τεμ    

10 Κοντάρι μεταλλικό επαγγελματικής 

σφουγγαρίστρας 

τεμ 20 3,80 76 

11 Κρεμοσάπουνο χεριών αρωματικό με 

βαλβίδα, 300 ml 

τεμ 800 1,50 1200 

12 Κουβάδες απορριμμάτων με πόδι 

μεγέθους 60χ25cm 

τεμ 10 40 400 

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη, 

επαγγελματικός, με ρόδες, με ύψος 

τουλάχιστον 60 cm και 30 cm 

πλάτος, 25 λίτρων περίπου 

τεμ 

 

8 75 600 

14 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 

12 λίτρων 

τεμ    

15 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 

τεμ 2000 0,82 1640 

16 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι τεμ 400 

 

3,50 1400 
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17 Σκούπα πλαστική με κοντάρι 

μεταλλικό ή ξύλινο 

τεμ 300 1,70 510 

18 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τεμ 2500 0,22 550 

19 Σφουγγαρίστρα γίγας επαγγελματική 

με κορδόνι 40 cm μήκος 

τεμ    

20 Σφουγγαρίστρα απλή, 

απορροφητική, με κορδόνι ή κρόσι-

πετσετάκι 23cm τουλάχιστον  

τεμ 400 1,30 520 

21 Φαράσια πλαστικά τεμ  

 

  

22 Σκούπα γκαζόν ρυθμιζόμενη τεμ - - - 

 

23 Ράδα τζαμιών κομπλέ με διπλή όψη 

και με σφουγγαράκι 

τεμ - - - 

24 Αφαιρετικό μελάνης με ψεκαστήρα 

500 ml 

τεμ    

25 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο χεριών 

4 lt 

τεμ 300 4,20 1260 

26 Ανταλλακτικό βρεκτήρα για ράδα 

τζαμιών 

τεμ    

27 Ανταλλακτικό λάστιχου για ράδα 

τζαμιών 

τεμ    

28 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε κουτάκι 

τεμ 200 0,60 120 

29 Συρματάκια κουζίνας γαλβανιζέ τεμ  

 

  

30 Φιαλάκια υγραερίου 190 γραμμ 

ανταλλακτικά 

τεμ    

31 Γάντια μιας χρήσης πλαστικά 

διάφορα μεγέθη (κουτί 100 

τεμαχίων) 

τεμ 200 3,70 740 

32 Γάντια εργασίας δερμάτινα διάφορα 

μεγέθη 

ζεύγος    

33 Αλάτι για αποσκλήρυνση νερού σε 

ταμπλέτες-NaCL (σακί 25 κιλών) 

τεμ    

34 Βάση κρεμοσάπουνου χεριών για 

τοποθέτηση σε τοίχο, με κουμπί 

απελευθέρωσης ρευστού 

τεμ    

35 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

 

τεμ 200 3,30 660 

36 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τεμ 300 3,90 1170 

40 Φαράσι με κοντάρι 

 

τεμ    

41 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 

τεμ    

42 Πατάκια εισόδου αντιολισθητικά 

60χ90  

τεμ    

43 Σετ αδιάβροχο (παντελόνι και 

μπουφάν)  

 

τεμ    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 
12.526 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

α/α Περιγραφή  Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 
1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 10.000 1,42 14.200 

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 

κιλό 500 2,20 1100 

3 Τσάντες νάυλον, με χούφτα, 40άρα 

 

κιλό    

4 Τσάντες νάυλον με χούφτα 60άρα 

 

κιλό    

5 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 11 

σακούλες/κιλό 

κιλό 2000 1,50 3000 

6 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 60χ80cm, τουλάχιστον 13 

σακούλες/κιλό 

κιλό 1500 1,50 2250 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

20.550 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

α/α περιγραφή Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 
1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml τεμ 300 

 

2,90 870 

2 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας με 

άρωμα, τύπου ‘παπί’, 750 ml 

τεμ    

3 Αποφρακτικό τουαλέτας υγρής 

μορφής, 1 λίτρου 

τεμ    

4 Υγρό γενικού καθαρισμού-

πατώματος, 4 λίτρων 

Τεμ  

4 λίτρ 

400 3,30 1320 

5 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τεμ    

6 Χλωρίνη 4 λίτρων Τεμ 4 λίτρ. 500 

 

2,50 1250 

7 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lt 

τεμ    

8 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων τεμ 500 

 

3,20 1600 

9 Wc block 40 gr, ανταλλακτικό τεμ  

 

  

10 Γάντια εργασίας δερμάτινα βαρέου 

τύπου 

 

ζεύγος 5000 1,50 7500 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 

12.540 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΛΠ 

α/α περιγραφή Μον. 
μέτρησης 

ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 
1 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

στο χέρι συσκ. 450 γραμμ 

τεμ 100 1,10 110 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων και 

σκευών (λάντζας) 500 ml 

τεμ 600 1,30 780 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  

5 λίτρων 

τεμ 15 14 210 

4 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 20 

λίτρων 

τεμ    

5 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 

σε σκόνη 15 κιλών 

τεμ 20 22 440 

6 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

4 λίτρων 

τεμ 40 3,80 152 

7 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων υγρό 

13 λίτρων 

τεμ    

8 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 1 λίτρου 

τεμ    

9 Καθαριστικό υγρό για τα άλατα 

πλυντηρίου 5 λίτρων 

τεμ    

10 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 13 λίτρων 

τεμ    

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 

πιάτων 4 λίτρων 

τεμ 200 6,00 1200 

12 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 5 λίτρων τεμ 10 

 

9 90 

13 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 

τεμ 500 0,18 90 

14 Αφαιρετικό αλάτων 500ml τεμ    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 

 
3.072 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23% 48.688 

ΦΠΑ 23% 11.198,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 59.886,24 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 113,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 60.000 

 

v Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες των προϊόντων ή και για κάθε μία ξεχωριστά. 

Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά που ζητούνται μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 

v Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των 

υλικών της μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

v Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

v Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

v Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα υποδειχθούν από 

το Δήμο. 

v Σαν χρόνος παράδοσης ορίζονται οι πέντε(5) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του Τμήματος 
Προμηθειών. 

v Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2016. 
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Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 15/2016 

(ΑΔΑ: 74ΑΝΩ1Ρ-ΤΔΙ), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που 

δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 14
ο        

         Απόφ. Αρ. 90/2016  (Α.Δ.Α: Ω6ΦΘΩ1Ρ-57Ν)  

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων, για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού της «συντήρησης και καθαρισμού πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 
35/6262.0004)» ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.655,00 Ευρώ . 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/23144/30-03-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/23144/30-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «συντήρηση και 
καθαρισμού πάρκων και παρτεριών Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 35/6262.0004)», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 59.655,00 Ευρώ, 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για τους 

όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23144/30-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 
{με την αρνητική ψήφο της κ.Παναή Ευαγγελίας}, 

 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, για   «τη συντήρηση και τον καθαρισμό των πάρκων και 

των παρτεριών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.35/6262.0004)», προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000 ευρώ με 

ΦΠΑ και με τους κάτωθι όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 

22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα 09.00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον 

της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Συνεταιρισμοί 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, με 
αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, 

επίσης, από:  

1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ για το 

έτος 2016, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 
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4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα δίδονται και σε απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση. Ισχύουν οι τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από την 

Οικονομική Επιτροπή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και δεσμεύουν τα 2 μέρη 

μέχρι τη λήξη της προμήθειας. 

 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ, που θα λήγει στις 30/06/2017. Επίσης, η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2016. Μέσα σε 

αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα 

σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το 

μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές, η οποία θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής 
της. Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word,σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης 
του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη προσφορά. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος 

θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

v Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

v Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί την 

προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

v Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

v Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

v Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, fax, e-mail, 

κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και σε όλους τους εσωτερικούς κανόνες. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

· Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, με τα αντίγραφά τους, που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. 

(όχι κλειστά σε εσωτερικό φάκελο, χωρίς όμως και να απαγορεύεται η προσκόμισή τους σε φάκελο με 

τίτλο «δικαιολογητικά συμμετοχής»). 
· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, με τίτλο 

«οικονομική προσφορά». 
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, συνοδευόμενες από όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική 
προσφορά». Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, και 
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία τους σε παρόμοιες εργασίες. Αυτό 
θα αποδεικνύεται με προσκόμιση μιάς(1) τουλάχιστον σύμβασης με φορείς του δημοσίου για ίδιες 
ή παρόμοιες εργασίες τα τελευταία 10 χρόνια. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα 

εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος 

έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, όρος που θα 

περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις συμβατικές ποσότητες. 

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη του 
διαγωνισμού. 
2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2016. Η κατακύρωση της 

υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών θα γίνεται από στελέχη της Δνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τα οποία θα υπογράφουν και στο τιμολόγιο για την ορθότητα αυτού. Επιπλέον, η 

παραλαβή θα γίνεται και από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί από το οικείο ΔΣ. 
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Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για το σύνολο της 

υπηρεσίας. Αν έστω και μια υπηρεσία δεν υπάρχει στην προσφορά τους, τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή.  

 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των δικαιολογητικών 

των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, ενώ έγκειται στην 

επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια 

άλλη. Οποιαδήποτε νόμιμη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω fax με απόδειξη. 

 

Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της υπηρεσίας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει ο νόμος. 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». Τέλος για όσα, τυχόν, δεν 

έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική Διάταξη. 

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών και 

ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την ημέρα 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ. 22410-

35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί σε 

μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 

δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980,  βάση των άρθρων 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 

3858/2010(Νόμος Καλλικράτη).  

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 

100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την 

παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και 

λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε 

παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του 

δήμου και  

αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της 

προμήθειας. Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Ρόδου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η συντήρηση και  ο καθαρισμός  παρτεριών, χώρων 

φυτών, σε άλση, πλατείες, ελεύθερους χώρους, διαχωριστικές νησίδες, πεζοδρόμια, κ.λ.π . Επίσης η 

απομάκρυνση των πρέμνων κομμένων δένδρων που υπάρχουν διάσπαρτα στα πεζοδρόμια της πόλης.  

Ο καθαρισμός από χόρτα και προϋπάρχοντα απορρίμματα (σκουπίδια, κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) θα 

πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια και η απόρριψη -απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού θα 

γίνει σε χώρους επιτρεπόμενους-προτεινόμενους από την υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού ,των μέσων  των εργαλείων που απαιτούνται ,φορτ/ση , και μεταφορά. 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : 

 1 Καθαρισμος παρτεριών 

1.1 Πάρκο Δημοκρατίας        22 στρέμματα 

1.2 Πάρκο Φιλελλήνων 7 στρέμματα 
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1.3 Πάρκο Πολεμικού 4 στρέμματα 

1.4 Ροδιακή Έπαυλη 22 στρέμματα 

1.5 Άγ. Απόστολοι 15 στρέμματα 

1.6 Αλχαδέφ 3,5 στρέμματα 

1.7 Πάρκο Βύρωνος 38 στρέμματα 

1.8 Πάρκο Παπάγου  12,5 στρέμματα 

1.9 Παρτέρια Κάτω Ηλιούπολης 5 στρέμματα 

1.10 Παρτερια Ανω Ηλιουπολη 4 στρέμματα 

1.11 Παρτέρια Καρακόνερου 5 στρέμματα 

1.12 ΚΕΠ 3 στρέμματα 

1.13 Παρτερια Ταξιάρχη 9 στρέμματα 

1.14 Τεχνικο Λυκειο Αγ Αποστολων 4 στρέμματα 

1.15 Μουσικο Γυμνάσιο 3  στρέμματα 

1.12 Διάσπαρτα παρτέρια εντός πόλεως Ρόδου 43 στρέμματα 

  Σύνολο 200 Στρέμματα 

2 Δενδροστοιχίες 1.000 τεμ 

3 Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα 10.000 Τρεχ. μέτρα 

4 Απομάκρυνση πρέμνων 400 Τεμ. 

 

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες  καθαρισμού πάρκων, παρτεριών και 

δρόμων  ενόψει της τουριστικής περιόδου και με τελικό στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 

και επισκέπτες  για το Δήμο της Ρόδου. 

Οι συμμετέχοντες στον  πρόχειρο  διαγωνισμό πρέπει να έχουν εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες. Στον 

προϋπολογισμό υπάρχει  Κ.Α: 35/6262.0004   με τον τίτλο του έργου. Το συνολικό κόστος για την περιγραφείσα 

παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε 59.655€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 . Καθαρισμός παρτεριών  
Καθαρισμός πάρκων, παρτεριών από χόρτα, ξερά φύλλα, ξένα αντικείμενα και γενικά  προϋπάρχοντα φυτικά 

υπολείμματα ( κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) με μηχανικά  η με τα χέρια όπου αυτό απαιτείται με την απομάκρυνση από 

τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους , σε θέσεις που θα υποδείξει η 

υπηρεσία  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που 

απαιτούνται  

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται  

Τιμή ανά στρέμμα: 150 ευρώ 

2 . Καθαρισμός Δεντροστοιχιών  
Καθαρισμός   δεντροστοιχιών  στο παρτέρι γύρω από το δέντρο  

Εκρίζωση με τσάπα ζιζανίων ,καθάρισμα  με μηχανικά μέσα η με τα χέρια όπου απαιτείται με την απομάκρυνση  

από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους , σε θέσεις που θα υποδείξει η 

υπηρεσία  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που 

απαιτούνται  

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται  

Τιμή ανά τεμάχιο : 0,50 ευρώ  

3 .Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα  πεζού χειριστή  
Κοπή χόρτων με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε πεζοδρόμια, νησίδες, σε άλση 

,πλατείες, ερείσματα, πάρκα  κλπ) 

Περιλαμβάνονται η κοπή των ζιζανίων ,η απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν 

και η απόρριψη τους , σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία  
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Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού ,των μέσων και των εργαλείων που 

απαιτούνται 

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο : 0,20 ευρώ  

4. Απομάκρυνση πρέμνων 
Αφαίρεση  πρέμνων κομμένων δένδρων οποιαδήποτε διατομής και των ριζών τους σε βάθος 0,30 μ. απο την 

επιφάνεια του  πεζοδρομίου,   απομάκρυνση  από τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών που προκύπτουν και  

απόρριψη τους  σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού ,των μέσων και των εργαλείων που 

απαιτούνται. 

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται  

Τιμή ανά τεμάχιο : 40 ευρώ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 150 30000 

Καθαρισμός δεντροστοιχιών τεμ. 1.000 0,5 500 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μμ 10.000 0,2 2000 

Απομάκρυνση πρέμνων από πεζοδρομια τεμ. 400 40 16000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 48.500 

ΦΠΑ 23% 

 11.155 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

 59.655 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 77/2016 

(ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που 

δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί 

στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 15
ο        

                       Απόφ. Αρ. 91/2016  (Α.Δ.Α: 6Ψ70Ω1Ρ-Μ31)  

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για τη 
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου έτους 
2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.514.236,10 Ευρώ με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/23122/30-03-2016) 

  

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/23122/30-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για 

τη «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου», έτους 

2016,   

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για τους 

όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23122/30-3-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 

Διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου», έτους 2016, ως κατωτέρω: 

 

     Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνές   διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την 

προμήθεια καυσίμων (Βενζίνη αμόλυβδη 95 Οκτανίων   πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης ) , 

λιπαντικών πετρελαιοκίνητων και λιπαντικών βενζινοκίνητων  για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, 

δικύκλων, μηχανημάτων έργου ,λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων   του Δήμου Ρόδου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου Ρόδου , ενδεικτικού προϋπολογισμού   2.514.236,10 € (με  Φ.Π.Α.) εκ των οποίων,  

1.267.985,81 € για το Δήμο Ρόδου έτους 2016,  71.637,50 € για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης έτους 2016, 64.000,00 € για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης έτους 2016, 

1.074.102,00 € για τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδα έτους 2016, 10.000,00 € για το Δημοτικό 

Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ..Ο.Π.Α.Ρ.) έτους 2016 και  26.510,79 € για τη Δημοτική 

Επιχείρηση Μονομετοχική Α.Ε. (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.) έτους 2016  με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης 

για άλλους έξι μήνες έως 30-06-2016 εφόσον δεν καλυφθούν οι ποσότητες της σύμβασης και υπάρχει 

διαθέσιμη πίστωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων 

του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών) για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο και τη χαμηλότερη τιμή ανά 

λίτρο για τα λιπαντικά. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

-Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Δωδεκανήσου. 

Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε υποομάδας,  δηλαδή στο σύνολο της 

κάθε  ομάδας  της προμήθειας όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Δ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 

προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης 

της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και στη σχετική 

μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 
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Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός 

CPV 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.Promitheus.aov.ar του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……./……/2016 ……/…../2016 10:00 …./…/2016 

15:00 

09132100-4 

09134100-8 

09135100-5 

09211000-1 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 

άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 

 

Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του Δήμου και των 
νομικών προσώπων του  ή για κάθε ομάδα ή υποομάδα του Δήμου ή των Νομικών του προσώπων χωριστά. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσφορά να περιλαμβάνει όλα τα είδη της υποομάδας . 

 

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 

την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 

1. Οι οικονομικοί φορείς , αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 

οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. προθεσμίες 

κλπ),πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς 

,δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων , το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο , δεν εξετάζονται. 

 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.  βάση 

του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 40.450,82€,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι 

προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016). Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα :  

Β)  Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα είδη και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη 
δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη για τα οποία δίδεται προσφορά. 
Γ)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Που θα 

περιλαμβάνει τα εξής: 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 



      

 118 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

Δ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

· Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση  

· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Ε 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για 

όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση 

ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού 

κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα 

φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Ε 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία 

να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

ΣΤ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ζ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και δε θα 

οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με 

το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

Η)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

Θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και 

των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν 

αποδέχεται. 

Ι) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης  

ΙΑ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή 

για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

ΙΒ) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της 

επιχείρησης. 
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ΙΓ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της αριθμ. 

2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

ΙΔ) ονομαστικοποίηση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

8 του Ν. 3414/2005 

ΙΕ) πιστοποιητικό του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 

του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

Β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  και ότι δεν έχει 

αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

Γ) όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να φέρουν υπογραφή των 

νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο καταστατικό με την 

τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητα των νόμιμων εκπροσωπών τους. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α)    Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω  

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

γ)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 

εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας             της Ελλάδος. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 

επιχείρησης και να υπογράφονται 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το 

νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 

κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όσον αφορά 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την 

αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που 

δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον 

δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης 

της επιχείρησης 
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 

ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 

Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-

1993).
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2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

2.(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και την 

τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

I. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την παρ.Α3(β) της παρούσας διακήρυξης, 

το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση 

Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445  πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας και είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν 

                                                 
97 ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμωςτη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο με το πέρας της 

προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.  

 



      

 121 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς} 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία 

αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών . 

II. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 

τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των 

προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 

οίκου. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 

ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η 

μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
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 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από 

τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο 

συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία 

αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που 

έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα 

απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 
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2.(β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Δεκτές  στο διαγωνισμό γίνονται οι προσφορές των  προμηθευτών που υποβάλουν προσφορά για το σύνολο 
της προμήθειας του Δήμου και των νομικών προσώπων του  ή για κάθε ομάδα ή υποομάδα του Δήμου ή 
των Νομικών του προσώπων χωριστά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσφορά να περιλαμβάνει όλα τα 
είδη της υποομάδας 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα , στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος για τα καύσιμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την με τρία 

(3) δεκαδικά ψηφία αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από 

την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος . 

 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:  

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου θέρμανσης : = 0,80 

Τιμή αναφοράς  Πετρελαίου Κίνησης : = 1,074 

Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,455 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

Διακήρυξη ) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,945  η οποία προκύπτει ως εξής: 

1,074 - (1.074*0,12)= 0,945. 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά , δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης , έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη, σε μορφή pdf. 

Τιμές: 
Οι τιμές για τα καύσιμα  θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Δωδεκανήσου, κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 

αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τα λιπαντικά θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η κατακύρωση θα γίνεται στη 

χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας .  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

4. Τρόπος πληρωμής 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την οριστική 

παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του 

κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός 

δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 1%, για τα υγρά καύσιμα και 4% για τα 

λιπαντικά, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης 



      

 123 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη 

κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

5. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

5.1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 

εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

5.2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

5.3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

6. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2016 . 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός του χρονικού 

διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, 

χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια , 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι ……../………./2016  και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και 

ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά».Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων , σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
99

 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να λάβουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης  προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη 

της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ,προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται   

      για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από  

      την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους   

      συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί  

      υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς   

      παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που   

      τους ορίζονται. 

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την μεγαλύτερη έκπτωση επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

όσον αφορά τη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης και τη χαμηλότερη τιμή για τα 

λιπαντικά  και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδια ποσοστά έκπτωσης ή ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές 

θα γίνεται  κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή θα  

διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει 

ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της 

διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από 

σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι 

οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ) Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων  προσφορών ή την 

διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του συστήματος. 

Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η υπηρεσία ϋα τους 

ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί 

ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους 

φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης αυτών. Θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την 

προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής 

: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου και 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 

που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου από το Πρόεδρο.. 

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 31/12/2016  

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως 
έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 
προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται 

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Ενστάσεις – Προσφυγές 

1. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την κείμενη νομοθεσία , τις διατάξεις του άρθρου 180 επομ. του Ν. 4281/2014 και την περίπτωση β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

2. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλει και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση 

αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, 

εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί 
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ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία 

άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

4. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά 

περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής 

τους. 

6. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, της συμμετοχής 

διαγωνιζόμενου σ΄ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής: 

α)Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της 

Διακήρυξης και της διενέργειας του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση 

εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού. 

β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του Διαγωνισμού εντός 5 

ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων  ο διαγωνιζόμενος μόνο από διαγωνιζόμενο που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ΄ αυτόν ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (Οικονομική 

Επιτροπή). Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από σχετική 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον 

Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ημερών από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται. 

γ)Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού, της αξιολόγησης των προσφορών  έως την 

κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα μέσα σε χρονικό διάστημα  πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόμενους.    

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο ημερών κατά αυτού κατά του οποίου στρέφεται. 

      Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο  και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού  και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της αντίστοιχης ένστασης. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές 

7.Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α') περί Δικαστικής 

Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 

δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται 

σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το Δήμο Ρόδο και τα Νομικά του πρόσωπα οι ποσότητες των καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται 

τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 
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 ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα  και τα λιπαντικά τις τρεις  (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Ο Δήμος Ρόδου και τα Νομικά του Πρόσωπα  δεν 

υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό αλλά όχι και  λιγότερο από το 70% .  

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, 

υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων για τη κίνηση των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Ρόδου θα γίνεται στις κατά τόπου δεξαμενές του Δήμου που βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες: 

1. περιοχή Ασγούρου Ρόδος  

2. Δ.Κ. Καλυθιών Δήμου Ρόδου 

3. Δ.Κ. Γεναδίου Δήμου Ρόδου 

4. Δ.Κ. Σορωνής Δήμου Ρόδου 

5. Περιοχή Καλαμώνα  

Για το πετρέλαιο θέρμανσης του Δήμου Ρόδου η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των κτιρίων του 

Δήμου Ρόδου. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των λιπαντικών του Δήμου Ρόδου θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης  

Τροχαίου Υλικού στη περιοχή Ασγούρου του Δήμου Ρόδου. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων για τη κίνηση των μεταφορικών μέσων  και των λιπαντικών της  

Δημοτικής Επιχείρησης  Συγκοινωνιών (Ρόδα) του Δήμου Ρόδου θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της 

Δημοτικής επιχείρησης στη Δ/νση   Αγίου Ιωάννη 54 Τ.Κ. 85100 Ρόδος. 

Καθώς  η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης και Ο Δημοτικός  Οργανισμός Πολιτισμού – 

Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και η Δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ   δεν διαθέτουν δεξαμενές για καύσιμα 

κίνησης (πετρέλαιο κίνησης  - βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ τόσο της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και του Δημοτικού  Οργανισμού  Πολιτισμού – Αθλητισμού Ρόδου 

(Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)  » θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων νια την τροφοδοσία των οχημάτων. Με υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται η διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αυτό βρίσκεται εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου  θα υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα 

στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη νια την έγκαιρη, 

σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα νια την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου σύμφωνα με το αντίστοιχο τμήμα της προσφοράς του και σε χώρο που θα 

καθορίζεται στη σύμβαση , στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  ο μειοδότης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο όχημα (χωρητικότητας μέχρι 2 τόνους) ώστε να 

τροφοδοτεί με πετρέλαιο θέρμανσης τις σχολικές μονάδες όπου  αυτές και αν βρίσκονται στη Νήσο Ρόδο διότι σε 

μερικές σχολικές μονάδες η πρόσβαση είναι περιορισμένη. 

 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με βάση τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής του Δήμου, θα πληρώνεται 

ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας αφού πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο 

Δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες 

μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  
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Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο. Ιδιαίτερα 

γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορία, 

σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα και στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η διακήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τα 

τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78ΕΚ . Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

προσδιορίζεται αντί των 52 ημερών σε τουλάχιστον 40 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γιατί θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

simap.europa.eu σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.5 του ΠΔ 60/07 και γιατί για τα πλήρη τεύχη του 

διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ.32 παρ.6 ΠΔ 

60/07). 

4. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

5. Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα 

λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την διαδικασία, με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν 

προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων 

κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 

Η παρούσα θα σταλεί στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ……/…../2016. 

 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της 

ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Π.Δ.60/07 και της Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , όπως ισχύουν.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
· Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου πρέπει να είναι  ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν  τα 

Ελληνικά Κρατικά Διυλιστήρια (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που 

εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή 

ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. 

· Τα υπό προμήθεια λιπαντικά, να παραχθούν από πρωτογενές πρώτες ύλες ,   να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του υπ΄ αριθμό 

176/94ΦΕΚ και την υπ΄ αριθμό 44/2001 υπουργικής απόφασης σχετικά με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την 

καταχώρηση των λιπαντικών στο κατάλογο που τηρεί η Δ/νση πετροχημικών του Γενικού 

Χημείου του Κράτους. 

Για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό θα υποβληθεί αντίστοιχο φύλλο προϊόντος με τα τεχνικά και 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, όπου επίσης θα δηλώνονται και η διάρκεια ζωής (ώρες 

λειτουργίας ή χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει) 

Η ποιότητα    των προσφερόμενων προϊόντων θα διασφαλίζεται μέσω των πιστοποιητικών 

ποιότητας του Ελληνικού  Οργανισμού τυποποίησης που συνίσταται στα εξής : 
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a) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2000 ή και νεότερο του προμηθευτή 

και του εργοστασίου παραγωγής. 

Β) πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 4001/2004 

του εργοστασίου παραγωγής. 

.  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

· Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και 

φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαίο θέρμανσης. 

· Η βενζίνη SUPER 96 οκτανίων θα  είναι και  σύμφωνη με   τις κρατικές  προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.). Σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη της με βενζίνη αμόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο 

· Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων  θα  είναι σύμφωνη με   τις κρατικές  προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.). Σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη της με βενζίνη SUPER ή νερό ή πετρέλαιο. 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να πληρούν και να υπερκαλύπτουν τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές  

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

                 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

20W-50 

ACEA :E2/B3/B2/Α3. API CΗ4-4/CG-

4/CF/SJ ΝΑΙ 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

15W-40 

ACEA :E2/B3/B2/Α3. API CΗ4-4/CG-

4/CF/SJ ΝΑΙ 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: 

τύπου SAE 10W-40 performance 
ACEA E6/E4  API:CF 

ΝΑΙ 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 

15W-50 
ACEA A3/B3,  API SL/CF 

ΝΑΙ 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 

10W-40 
ACEA A3/B4, API SL/CF 

ΝΑΙ 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 

DIN 51524 PART II HLP, ISO 674314 

HM, MIL –H -24459, DENISION HF-

O/HF-2, ANFOR NF-E -48603 ΝΑΙ 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 

DIN 51524 PART II HLP, ISO 674314 

HM, MIL –H -24459, DENISION HF-

O/HF-2, ANFOR NF-E -48603 ΝΑΙ 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 

DIN 51524 PART II HLP, ISO 674314 

HM, MIL –H -24459, DENISION HF-

O/HF-2, ANFOR NF-E -48603 ΝΑΙ 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και 

υδραυλικών τιμονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM – MP 

DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου 

DEXRON II 

ΝΑΙ 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και 

υδραυλικών τιμονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 

DEXRON III, ALLISON C4, VOITH, 

M/B 23606 CATERPILLAR TO-2, ZF 

TE-ML 14 ΝΑΙ 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- STROKE για 

δίκυκλα 

LIGHT TSC -1/2 API: TA/TB(ΜΟΤΟR 

MIX 2T) ΝΑΙ 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- STROKE για 

χλοκοπτικα-αλυσοπρίονα κλπ. 

JACO FD/ISO EGD 

ΝΑΙ 

Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: ADBLUE DIN 70070 KAI ISO 2224.1 ΝΑΙ 

Γράσα ασβεστίου DIN 6580 51825  KΖC-30 
ΝΑΙ 

Γράσα λιθίου  DIN 51825 KFZC 30 ΝΑΙ 

Υγρό συμπλέκτη και ταχυτήτων πετρελαιοκινητήρων 

EURO 4 -5 Τύπου πεντοζίλ  

DEXRON III, ALLISON C4, VOITH, 

M/B 23606 CATERPILLAR TO-2, ZF 

TE-ML 14 ΝΑΙ 
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Υγρά ψυγείου 

 D5-6580.ANFOR NFRIS-601 ASTM-

D3306 ΝΑΙ 

Υγρά φρένων DOT 4 FMVSS 116 DOT 4 SAE J-1703 ΝΑΙ 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

                 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Λάδια μηχανημάτων έργου: ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  

80W-90 
API GL-4 

ΝΑΙ 

Λάδια μηχανημάτων έργου: DEO 15W40 ACEA E2/B3/A3  API CH-4/CG-4/CF/SJ ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου 

KOMATSU KDEO 15W 40 ή ανάλογο τύπου 

ACEA E7/E5/E3/A3/B4 API CI-4/SL VOLVO 

VDS ΝΑΙ 

Λάδι σασμά Μηχανήματος Έργου τύπου 

KOMATSU KPO-30W20 ή ανάλογου τύπου 
API GL-4 

ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου τύπου 

KOMATSU KHO-46-20 ή ανάλογου τύπου 

DIN 51524 PART III , HVLP, ISO 674314 HV, 

MIL-H-2 4459, DENISON HF-O/1,2, VICKERS 

M-2952-S  ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου JCB 

SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου 
ACEA E2/B3/A3  API CH-4/CG-4/CF/SJ 

ΝΑΙ 

Λάδι σασμά Μηχανήματος Έργου τύπου JCB SAE 

10  ή ανάλογο τύπου 
CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4 

ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου τύπου JCB 

SAE 46 ή ανάλογο τύπου 

DIN 51524 PART III,CATEGORY HVLP, ISO 

11158 ,ANFOR NFE 48-603 , DENISON HF-

O/HF-1,HF-2, ANFOR NF-E -48603 

CATEGORY HV ΝΑΙ 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB GEAR OIL PLUS  ή ανάλογο τύπου 

 

MASSEY-FERGUSON M1135/1145/1143 

ΝΑΙ 

ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήματος 

Έργου τύπου JCB SAE 90 ή ανάλογο τύπου 

 

API GL-5, MIL-L-2105B 

(monogrades) British Ministry of Defence CS 

3000B ΝΑΙ 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήματος Έργου 

JCB τύπου  LS ή ανάλογο τύπου 
LS 

ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου CASE 

70 ΧΤ  15W-40 ή ανάλογο τύπου 
ACEA E7/E5/E3/A3/B4 API CI-4/CH-4/CF/SL 

ΝΑΙ 

Λιπαντικό  Μηχανήματος Έργου τύπου CASE 70 

ΧΤ  ή ανάλογου τύπου 

ACEA E6, API CF, M/B 228.51, MAN M3477/M 

3275, VOLVO VDS III, MTU TYPE 3 ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου CASE 

90 ΧΤ  SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου 
ACEA E7/E5/E3/A3/B4 

ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού  Μηχανήματος Έργου τύπου 

CASE 90 ΧΤTRAN ULTRA    ή ανάλογου τύπου 

DIN 51524 PART II HLP, ISO 674314 HM, MIL 

–H -24459, DENISION HF-O/HF-2, ANFOR NF-

E -48603 ΝΑΙ 

Αντιψυκτικό Μηχανήματος Έργου τύπου CASE 90 

ΧΤ PREMIUM ή ανάλογο τύπου 
SUPERFLU 

ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI(MASTERGOLD HSP 15W/40) ή 

ανάλογου τύπου 

MTU TYPE 2 

ΝΑΙ 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI(BRAKE LHM) ή ανάλογου τύπου 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LHM  ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI 46 ή ανάλογο τύπου 

DIN 51524 PART II HLP, ISO 674314 HM, MIL 

–H -24459, DENISION HF-O/HF-2, ANFOR NF-

E -48603 ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI 68 ή ανάλογο τύπου 

DIN 51524 PART II HLP, ISO 674314 HM, MIL 

–H -24459, DENISION HF-O/HF-2, ANFOR NF-

E -48603 ΝΑΙ 

ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑ Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI POWER SHIFT ΣΑΣΜΑΝ (HYDROTEX 

3) ή ανάλογο τύπου 

DEXRON III 

ΝΑΙ 
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Λάδι διαφορικού Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI 
API GL-4 

ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 15W-40 ή ανάλογου τύπου 

ACEA E2/B3  API CG4/CF-4/CF/ MB2281/229.1 

MAN271 ΝΑΙ 

Λάδι συστήματος μετάδοσης  Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR SAE 30 ή ανάλογου τύπου 

CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4, VICKERS 

35VQ25 PUMP TEST ΝΑΙ 

Λάδι διαφορικού – Τελικών κινήσεων Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR  SAE 50 
CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4 

ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού συστήματος  Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR SAE 10W ή ανάλογο τύπου 
CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4 

ΝΑΙ 

Πίσω άξονα διαφορικού Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR Backhoe Loaders (MTO) SAE 

10W-30 ή ανάλογο τύπου 

MASSEY-FERGUSON M 1127/1129A KAI 

1141/115/1143, IH B-6 
ΝΑΙ 

Βαλβολινη γραναζιών Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 80W-40 
API:GL -4 

ΝΑΙ 

Πρόσθετο για θόρυβο για φορτωτές 2ws, 3ws DW/AS, DRA  ΝΑΙ 

Πρόσθετο για θόρυβο για μείωση στα διαφορικά 

4ws 
DW/AS, DRA  

ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG SAE 10W-40 ή ανάλογου τύπου  
ACEA:E6/E4  API:CF  

ΝΑΙ 

Λάδι για Πλανητικό Τροχών & Διαχωριστή 

Ταχυτήτων Μηχανήματος Έργου τύπου BOMAG 

Βαλβολινη SAE 80W-140 API GL-5 ή ανάλογου 

τύπου 

API:GL -5, MIL 2105D 

ΝΑΙ 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG HV 46 ή ανάλογου τύπου 

DIN 51524 PART III , HVLP, ISO 674314 HV, 

MIL-H-2 4459, DENISON HF-O/1,2, VICKERS 

M-2952-S  ΝΑΙ 

Γράσο  για Σύστημα Λίπανσης Μηχανήματος Έργου 

τύπου BOMAG KP 2 K - 30 

DIN 51825 KP ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  -30
o
C εώς 130

ο
 C ΠΕΡΙΠΟΥ  ΝΑΙ 

Λάδι κινητήρα Τεμαχιστή SRENDER  SAE 10W-40 

ή ανάλογου τύπου 
ACEA: E6/E4  API: CF 

ΝΑΙ 

Λιπαντικό για Ψυγείο Κινητήρα Τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER  τύπου νερό + Coolant 

Additive ή ανάλογου τύπου 

925/81 Γ.Χ. Κ. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ASTM D-

3306,BS 6580, SAE J -1034 
ΝΑΙ 

Λάδι για Υδραυλικό σύστημα τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER τα τύπου HV 46  ή 

ανάλογου τύπου 

DIN 51524 PART III , HVLP, ISO 674314 HV, 

MIL-H-2 4459, DENISON HF-O/1,2, VICKERS 

M-2952-S  ΝΑΙ 

Λιπαντικό για Πλανητικό Τροχών & Διαχωριστή 

Ταχυτήτων Τεμαχιστή απορριμμάτων SRENDER 

τύπου Βαλβολίνη SAE 80W-140 API GL5 ή 

ανάλογου τύπου 

API GL -5, MIL –L-2105D 

ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Α ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2016  

Είδος Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04/03/2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

  Βενζίνη Αμόλυβδη  

          95 Οκτ.  Λίτρο 
1,455 130.000 189.150,00 € 

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1,074 827.000 888.198,00 € 

Πετρέλαιο Θέρμανσης  Λίτρο 0,800 60.000 48.000,00 € 
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Σύνολο με 

Φ.Π.Α.   1.125.348,00 € 

   

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  914.917,07 € 

   Φ.Π.Α. 210.430,93 € 

   
Συνολική 
δαπάνη 1.125.348,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  1.Β 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2016 

Α.Α. Είδος 
ΣΥ           

ΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μονάδα 

 

   Ποσότητα 

 

Τιμή 
Μονάδος   

Δαπάνη  

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ       

1 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-

50 

Βαρ.            

205 lit 
Λίτρο 1.025 3,70 3.792,50 € 

2 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-

40 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 1.025 4,00 4.100,00 € 

3 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου                                   

SAE 10W-40 performance 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 1.435 5,50 7.892,50 € 

4 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων 

τύπου: SAE 20W-50 
Βαρ. 205 lit Λίτρο 1.025 4,50 4.612,50 € 

5 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων 

τύπου: SAE 10W-40 
Δοχ. 20 lit Λίτρο 400 5,50 2.200,00 € 

6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 3,60 1.476,00 € 

7 
Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Βαρ. 205 lit Λίτρο 3.280 3,60 

11.808,00 

€ 

8 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 3,60 1.476,00 € 

9 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών ): 

τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM – MP DXLLL 

DOX ή ανάλογου τύπου 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 4,10 1.681,00 € 

10 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών ): 

τύπου GTE 1 SAE 10W-40 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 4,10 1.681,00 € 

11 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- 

STROKE 
Βαρ. 205 lit Λίτρο 820 3,00 2.460,00 € 

12 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- 

STROKE για χλοκοπτικα-αλυσοπρίονα 

κλπ. 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 205 8,00 1.640,00 € 

13 

Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: 

ADBLUE 
Δοχ. 10 lit Λίτρο 4.860 1,50 7.290,00 € 

14 Γράσα ασβεστίου Καδ. 16 kg Λίτρο 320 3,20 1.024,00 € 

15 Γράσα λιθίου  Καδ. 16 kg κιλό 320 5,00 1.600,00 € 

16 

Υγρό συμπλέκτη και ταχυτήτων 

πετρελαιοκινητήρων EURO 4 -5 

Τύπου πεντοζίλ  

Δοχ. 20 lit Λίτρο 200 4,20 840,00 € 

17 Υγρά ψυγείου Βαρ. 220 lit Λίτρο 1.540 1,10 1.694,00 € 

18 
Υγρά φρένων DOT 4 

Χαρτ/τιο 

(24X250 cc) 
Λίτρο 125 6,40 800,00 € 

 Σύνολο     

58.067,50 

€ 

 Φ.Π.Α. 16%     

13.355,53 

€ 

 Συνολική δαπάνη     

71.423,03 

€ 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Γ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2015 

A/A Είδος   
ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 
Μονάδα 

Ποσό
τητα 

Τιμ
ή 

Μο
νάδ
ος   

Δαπάνη  

1 
Λάδια μηχανημάτων έργου: 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 
 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 400 3,8 1.520,00 € 

2 
Λάδια μηχανημάτων έργου: 

DEO 15W40  
 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 400 3,8 1.520,00 € 

3 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου KOMATSU 

KDEO 15W 40 ή ανάλογο 

τύπου 

KOMATSU 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 800 5,5 4.400,00 € 

4 

Λάδι σασμά Μηχανήματος 

Έργου τύπου KOMATSU 

KPO-30W20 ή ανάλογου 

τύπου 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1664 3,8 6.323,20 € 

5 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

KOMATSU KHO-46-20 ή 

ανάλογου τύπου 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 1000 4,3 4.300,00 € 

6 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου JCB SAE 15W-

40 ή ανάλογο τύπου 

JCB 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1248 3,8 4.742,40 € 

7 

Λάδι σασμά Μηχανήματος 

Έργου τύπου JCB SAE 10  ή 

ανάλογο τύπου 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1248 4,5 5.616,00 € 

8 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

JCB SAE 46 ή ανάλογο τύπου 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1664 3,6 5.990,40 € 

9 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

JCB GEAR OIL PLUS  ή 

ανάλογο τύπου 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 200 3,8 760,00 € 

10 

ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ Μηχανήματος 

Έργου τύπου JCB SAE 90 ή 

ανάλογο τύπου 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 200 3,8 760,00 € 

  

ΛΑΔΙ Πίσω ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου JCB 

τύπου  LS ή ανάλογο τύπου 

Βαρ. 20 lit Λίτρο 240 
7,0

0 
1.680,00 € 

11 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου CASE 70 ΧΤ  

15W-40 ή ανάλογο τύπου 
CASE 

HITACHI 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 320 5,5 1.760,00 € 

12 

Λιπαντικό  Μηχανήματος 

Έργου τύπου CASE 70 ΧΤ  ή 

ανάλογου τύπου 

Δοχ. 1lit Λίτρο 15 9,2 138,00 € 
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13 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου CASE 90 ΧΤ  

SAE 15W-40 ή ανάλογο τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 60 3,8 228,00 € 

14 

Λάδι υδραυλικού  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CASE 90 ΧΤTRAN ULTRA    

ή ανάλογου τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 120 3,5 420,00 € 

15 

Αντιψυκτικό Μηχανήματος 

Έργου τύπου CASE 90 ΧΤ 

PREMIUM ή ανάλογο τύπου 

Δοχ. 4 lit Λίτρο 30 4,3 129,00 € 

16 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου 

HITACHI(MASTERGOLD 

HSP 15W/40) ή ανάλογου 

τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 40 3,8 152,00 € 

17 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI(BRAKE LHM) ή 

ανάλογου τύπου 

 

CATERPI  

LLAR 

Δοχ. 1 lit Λίτρο 3 6 18,00 € 

18 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI 48 ή ανάλογο τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 300 3,5 1.050,00 € 

19 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI 68 ή ανάλογο τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 300 3,5 1.050,00 € 

20 

ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑ Μηχανήματος 

Έργου τύπου HITACHI 

POWER SHIFT ΣΑΣΜΑΝ 

(HYDROTEX 3) ή ανάλογο 

τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρα 40 4,3 172,00 € 

21 

Λάδι διαφορικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

HITACHI 

Δοχ. 20 lit λίτρα 100 3,8 380,00 € 

22 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR 

SAE 15W-40 ή ανάλογου 

τύπου 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 3,8 1.580,80 € 

23 

Λάδι συστήματος μετάδοσης  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 30 ή 

ανάλογου τύπου 

 

BOMAG 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,4 1.830,40 € 

24 

Λάδι διαφορικού – Τελικών 

κινήσεων Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR  

SAE 50 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,4 1.830,40 € 

25 

Λάδι υδραυλικού συστήματος  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 10W ή 

ανάλογο τύπου 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,4 1.830,40 € 
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26 

Πίσω άξονα διαφορικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR Backhoe 

Loaders (MTO) SAE 10W-30 

ή ανάλογο τύπου 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 200 3,8 760,00 € 

27 

Βαλβολινη γραναζιών 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 80W-40 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 80 4,3 344,00 € 

28 
Πρόσθετο για θόρυβο για 

φορτωτές 2ws, 3ws 
Δοχ. 4 lit Λίτρο 12 

13,

5 
162,00 € 

29 
Πρόσθετο για θόρυβο για 

μείωση στα διαφορικά 4ws 
Δοχ. 4 lit Λίτρο 12 

13,

5 
162,00 € 

30 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος 

Έργου τύπου BOMAG SAE 

10W-40 ή ανάλογου τύπου  

Δοχ. 20 lit Λίτρο 120 5,5 660,00 € 

31 

Λάδι για Πλανητικό Τροχών & 

Διαχωριστή Ταχυτήτων 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG Βαλβολινη SAE 

80W-140 API GL-5 ή 

ανάλογου τύπου 

 

SRENDER 

Bαρ. 210 

lit 
Λίτρο 420 4,3 1.806,00 € 

32 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG HV 46 ή ανάλογου 

τύπου 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,2 1.747,20 € 

33 

Γράσο  για Σύστημα Λίπανσης 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

BOMAG KP 2 K - 30 

Δοχ. 1 kg κιλό 12 5,0 60,00 € 

34 

Λάδι κινητήρα Τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER  

SAE 10W-40 ή ανάλογου 

τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 40 5,5 220,00 € 

35 

Λιπαντικό για Ψυγείο 

Κινητήρα Τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER  

τύπου νερό + Coolant Additive 

ή ανάλογου τύπου 

 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 20 2,7 54,00 € 

36 

Λάδι για Υδραυλικό σύστημα 

Τεμαχιστή απορριμμάτων 

SRENDER  τα τύπου HV 46  ή 

ανάλογου τύπου 

Bαρ. 210 

lit 
Λίτρο 350 4,2 1.470,00 € 

37 

Λιπαντικό για Πλανητικό 

Τροχών & Διαχωριστή 

Ταχυτήτων Τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER 

τύπου Βαλβολίνη SAE 80W-

140 API GL5 ή ανάλογου 

τύπου 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 40 4,3 172,00 € 
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38 

Γράσο  Λιθίου για Σύστημα 

φρασαρίσματος Μηχανήματος 

Έργου τύπου SRENDER 

ARAL  KP 2 K - 30 

Δοχ. 1 kg κιλό 20 5,0 100,00 € 

    Σύνολο 
57.898,20 

€ 

    Φ.Π.Α. 23% 
13.316,59 

€ 

    Συνολική δαπάνη 
71.214,79 

€ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 85.000 68.000,00 € 

Βενζίνη 

Αμόλυβδη 

95 Oκτανίων. 

(Αριθμός 

Κυκλοφορίας 

οχήματος 

 ΚΥ 8867) 

 

09132100-4 

Λίτρο 1,455€ 2.500 3.637,50 

    Σύνολο 71.637,50 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  58.241,87 € 

    Φ.Π.Α.23% 13.395,63 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 71.637,50 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΙΩΝ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-

5 Λίτρο 0,80 € 27.000 21.600,00 € 

Βενζίνη Αμόλυβδη 

95 Oκτανίων. 

(Αριθμός 

Κυκλοφορίας 

οχήματος 

 

09132100-

4 

Λίτρο 1,455€ 2.500 3.637,50 
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 ΚΥ 8867) 

    Σύνολο 25.237,50 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  20.518,29 € 

    Φ.Π.Α.23% 4.719,21 € 

    Συνολική δαπάνη 25.237,50 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 6.500 5.200,00 € 

      

    Σύνολο 5.200,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  4.227,64 € 

    Φ.Π.Α.23% 972,36 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 5.200,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.3 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 13.500 10.800,00 € 

      

    Σύνολο 10.800,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  8.780,49 € 

    Φ.Π.Α.23% 2.019,51 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 10.800,00 € 

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.4 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 12.000 9.600,00 € 

      

    Σύνολο 9.600,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  7.804,88 € 

    Φ.Π.Α.23% 1.795,12 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 9.600,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.5 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 5.800 4.640,00 € 

      

    Σύνολο 4.640,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  3.772,36 € 

    Φ.Π.Α.23% 867,64 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 4.640,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.6 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 7.600 6.080,00 € 

      

    Σύνολο 6.080,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  4.943,09 € 

    Φ.Π.Α.23% 1.136,91 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 6.080,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.7 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 

Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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Καυσίμων  
(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 
 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 8.500 6.800,00 € 

      

    Σύνολο 6.800,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  5.528,46 € 

    Φ.Π.Α.23% 1.271,54 € 

    Συνολική δαπάνη 6.800,00 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.8 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 2.500 2.000,00 € 

    Σύνολο 2.000,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  1.626,02 € 

    Φ.Π.Α.23% 373,98 € 

    Συνολική δαπάνη 2.000,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.9 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 1.600 1.280,00 € 

      

    Σύνολο 1.280,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  1.040,65 € 

    Φ.Π.Α.23% 239,35 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 1.280,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 3  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Είδος 

 

 

 

 

CPV 

Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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(04-03-16)  

(Με ΦΠΑ) 
 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 80.000 64.000,00 € 

      

    Σύνολο 64.000,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  52.032,52 € 

    Φ.Π.Α.23% 11.967,48 € 

    Συνολική δαπάνη 64.000,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.1 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΙΩΝ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 41.000 32.800,00 € 

      

    Σύνολο 32.800,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  26.666,67 € 

    Φ.Π.Α.23% 6.133,33 € 

 

 

  
Συνολική 
δαπάνη 32.800,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.2 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 5.000 4.000,00 € 

    Σύνολο 4.000,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  3.252,03 € 

    Φ.Π.Α.23% 747,97 € 

    Συνολική δαπάνη 4.000,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.3 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 

Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 
 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 7.000 5.600,00 € 

    Σύνολο 5.600,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  4.552,85 € 

    Φ.Π.Α.23% 1.047,15 € 

    Συνολική δαπάνη 5.600,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.4 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 5.000 4.000,00 € 

      

    Σύνολο 4.000,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  3.252,03 € 

    Φ.Π.Α.23% 747,97 € 

    Συνολική δαπάνη 4.000,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.5 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 4.000 3.200,00 € 

      

    Σύνολο 3.200,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  2.601,63 € 

    Φ.Π.Α.23% 598,37 € 

    Συνολική δαπάνη 3.200,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.6 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 

Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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(Με ΦΠΑ) 
 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 2.000 1.600,00 € 

      

    Σύνολο 1.600,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  1.300,81 € 

    Φ.Π.Α.23% 299,19 € 

    Συνολική δαπάνη 1.600,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.7 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 4.000 3.200,00 € 

      

    Σύνολο 3.200,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  2.601,63 € 

    Φ.Π.Α.23% 598,37 € 

    Συνολική δαπάνη 3.200,00 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.8 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV 
Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 8.000 6.400,00 € 

      

    Σύνολο 6.400,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  5.203,25 € 

    Φ.Π.Α.23% 1.196,75 € 

    Συνολική δαπάνη 6.400,00 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3.9 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Είδος 

 

 

 

 

CPV Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ) 
 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
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 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

 

09135100-5 Λίτρο 0,80 € 4.000 3.200,00 € 

      

    Σύνολο 3.200,00 € 

 

 

  

Σύνολο με τη 
μέθοδο 

αποφορολόγησης  2.601,63 € 

    Φ.Π.Α.23% 598,37 € 

    Συνολική δαπάνη 3.200,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 4ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΡΟΔΑ)  
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4.1. 
 ΚΑΥΣΙΜΑ ΡΟΔΑ 

Είδος Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  
(04-03-15)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη με Φ.Π.Α. 

 

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1,074  € 900.000 966.600,00 € 

     

     

   
Σύνολο χωρίς 

Φ.Π.Α. 785.853,66 € 

   Φ.Π.Α. 180.746,34 € 

   
Συνολική 
δαπάνη 966.600,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4.2. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΟΔΑ  

Είδος Μονάδα 
 

Ποσότητα 

 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

10W-40 PERFORMANCE Λίτρο 2.000 7.00 14.000,00 € 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

20W-50 Λίτρο 

                                                                                                                                  

3.000 5,00 15.000,00 € 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

15W-40 Λίτρο 4.000 5,00 20.000,00 € 

Λιπαντικά μηχανής 

βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 

20W-50 Λίτρο 50 6,00 300,00 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 2.000 4,40 8.800,00 € 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης 

(κιβώτια ταχυτήτων και 

υδραυλικών τιμονιών ): τύπου 

ΑΟΥΤΡΑΝ – DEXTRON III ή 

ανάλογου τύπου Λίτρο 3.000 6,00 18.000,00 € 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 400 5,00 2.000,00 € 

Γράσα λιθίου  Λίτρο 600 7,00 4.200,00 € 
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Υγρά ψυγείου Λίτρο 5.000 1,90 9.500,00 € 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 8,00 400,00 € 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 Λίτρο 
 

1.000 

 

5,00 5.000,00 € 

Διάλυμα AdBlue Λίτρο 
 

3.500 

 

1,20 4.200,00 € 

Σύνολο    87.400,00 € 

Φ.Π.Α. 23%    20.102,00 € 

Συνολική δαπάνη    107.502,00 € 

ΟΜΑΔΑ 5  
ΚΑΥΣΙΜΑ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΟΠΑΡ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5.1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΟΠΑΡ 

 

Είδος Μονάδα 

 Μέσος Όρος Τιμής 
Λιανικής/lt  

στο Νομό Δωδ/σου 
βάση  

Παρ/ριου Τιμών 
Καυσίμων  

(19-02-2016)  

(Με ΦΠΑ) 

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 1,459 € 2.844,41 4.150,00 € 

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1,069 € 4.000 4.276,00 € 

Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 0,82 € 700 574,00 € 

   Σύνολο με Φ.Π.Α 9.000,00 € 

     

   

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. με τη 

μέθοδο 
αποφορολόγησης  7.317,07 € 

   Φ.Π.Α. 1.682,93€ 

 

 

   Συνολική δαπάνη 9.000,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΟΠΑΡ 

Είδος Μονάδα 
 

Ποσότητα 

 

Τιμή Μονάδος 
Δαπάνη 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 

20W-50 Λίτρο 

                          

169,81 5,30 900,00 € 

Λιπαντικά μηχανής 

Βενζινοκινητήρων Λίτρο 13,33 7,50 100,00 € 

   Σύνολο με Φ.Π.Α. 1.000,00 € 

 

  

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. με τη 

μέθοδο 
αποφορολόγησης  813,01 € 

   Φ.Π.Α.23% 186,99 € 

 
  Συνολική δαπάνη 1.000,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 6 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΕ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 6.1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΡΜΑΕ 

Είδος Μονάδα 

Μέσος Όρος 
Τιμής 

Λιανικής/lt  
στο Νομό 

Δωδ/σου βάση  
Παρ/ριου Τιμών 

Καυσίμων  
(04-03-2016)  

(Με ΦΠΑ  

Ποσότητα 

Ολική  
Δαπάνη Χωρίς 

Φ.Π.Α. 
  

  

  

  Βενζίνη Αμόλυβδη  Λίτρο 1,455 5.000 7.275,00 € 

        

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1,074 € 5.000 5.370,00 € 

     

    Σύνολο με Φ.Π.Α.   12.645,00 € 

Σύνολο με τη μέθοδο αποφορολόγησης  10.280,49 € 

Φ.Π.Α. 2.364,51 € 

Συνολική δαπάνη 12.645,00 € 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 6.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΕ 

Είδος Μονάδα  Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδ

ος   
Δαπάνη  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ          

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 
20W-50 

Λίτρο 250 5,00€ 1.250,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 
15W-40 

Λίτρο 100 5,00€ 500,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: 

τύπου SAE 10W-40 performance 
Λίτρο 100 7,00€ 700,00 € 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 
20W-50 

Λίτρο 308 6,00€ 1.848,00 € 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 
10W-40 

Λίτρο 200 9,00€ 1.800,00 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Λίτρο 100 4,40€ 440,00 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Λίτρο 250 4,40€ 1.100,00 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 250 4,40€ 1.100,00 € 

Υδραυλικά λάδια συστήματος πέδησης HP 15 Λίτρο 25 6,00€ 150,00 € 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και 
υδραυλικών τιμονιών ): τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM – MP 

DXLLL DOX ή ανάλογου τύπου 

Λίτρο 50 6,00€ 300,00 € 
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Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια ταχυτήτων και 
υδραυλικών τιμονιών ): τύπου GTE 1 SAE 10W-40 

Λίτρο 25 6,00 € 150,00 € 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2T STROKE Λίτρο 150 5,00 € 750,00 € 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 10 5,00€ 50,00 € 

Γράσα λιθίου  κιλό 10 7,00€ 70,00 € 

Υγρά ψυγείου Λίτρο 100 1,90€ 190,00 € 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 25 5,00€ 125,00 € 

Λάδι  λίπανσης SAE 10 Λίτρο  150 5,00€ 750,00 € 

Σύνολο       11.273,00 € 

Φ.Π.Α. 23%       2.592,79 € 

Συνολική δαπάνη       13.865,79 € 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. υπέρ της εταιρείας ……………………………………………, Δ/νση 

……………………………………………. Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου 

Ρόδου για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

Ρόδου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-2016 διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 

απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 

αναφέρεται στη διακήρυξη 
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Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης …………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ……………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……………………………………………….. 
ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 

…………………………………………………………, Δ/νση ……………………………………………. Για τη 

καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί 

σας για τη  προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του ή της  …………………………………σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμό απόφαση κατακύρωσης  ............./…….-…..-2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% της συμβατικής προ 

Φ.Π.Α.  αξίας ………………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ  ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΓΙΑ ΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ) 

 

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2016 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Α ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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Είδος Μονάδα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΜΕΙΩΝ (-) 

(ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ * 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

  Βενζίνη Αμόλυβδη  

          95 Οκτ.  Λίτρο 
 

 

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 
 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης  Λίτρο 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ  1.Β 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2015 

Α.Α. Είδος -συσκευασία Μονάδα 

 

   Ποσότητα 

 

Τιμή Μονάδος 
(Αριθμητικώς )   

Τιμή Μονάδος (ολογράφως )    
 

Δαπάνη 

(Αριθμητικώς )   
Δαπάνη (ολογράφως )    

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ        

1 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 20W-50 Βαρ.            

205 lit 
Λίτρο 

 

1.025 
 

……………………………. 

 

…………………………….. 

 
 

..…………………………….. 

2 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 15W-40 Βαρ. 

205 lit 
Λίτρο 

 

1.025 
 

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

3 

Λιπαντικά μηχανής 

πετρελαιοκινητήρων euro 

4-5: τύπου SAE 10W-40 

performance Βαρ. 205 lit Λίτρο 

 

 

 

1.435 

 

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

4 

Λιπαντικά μηχανής 

βενζινοκινητήρων τύπου: 

SAE 20W-50 Βαρ. 205 lit Λίτρο 

 

615 
 

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

5 

Λιπαντικά μηχανής 

βενζινοκινητήρων τύπου: 

SAE 10W-40 Δοχ. 20 lit Λίτρο 

 

400 
 

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

6 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 

(ISO) 32 Βαρ. 205 lit 
Λίτρο 

820  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

7 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 

(ISO) 46 Βαρ. 205 lit 
Λίτρο 

5.125  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

8 

Υδραυλικά λάδια τύπου: 

(ISO) 68 Βαρ. 205 lit 
Λίτρο 

1.025  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

9 

Υδραυλικά λάδια 

συστήματος πέδησης HP 

15 Βαρ. 200 lit Λίτρο 

200  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 
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10 

Λάδι αυτόματης 

μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών 

τιμονιών ): τύπου 

ΑΟΥΤΡΑΝ GM – MP 

DXLLL DOX ή ανάλογου 

τύπου Βαρ. 205 lit Λίτρο 

410  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

11 

Λάδι αυτόματης 

μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών 

τιμονιών ): τύπου GTE 1 

SAE 10W-40 Βαρ. 205 lit Λίτρο 

410  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

12 

Λάδια δίχρονων κινητήρων 

τύπου: 2- STROKE Βαρ. 

205 lit Λίτρο 

820  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

13 

Υγρό καταλύτη 

πετρελαιοκινητήρων: 

ADBLUE Δοχ. 10 lit Λίτρο 

3.500  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

14 

Γράσα ασβεστίου Καδ. 16 

kg 
Λίτρο 

320  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

15 

Γράσα λιθίου Καδ. 16 kg 

κιλό 

320  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

16 

Υγρό συμπλέκτη και 

ταχυτήτων 

πετρελαιοκινητήρων 

EURO 4 -5 Τύπου 

πεντοζίλ Δοχ. 20 lit Λίτρο 

200  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

17 

Υγρά ψυγείου Βαρ. 220 lit 

Λίτρο 

2.200  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

18 

Υγρά φρένων DOT 4 

Χατ/ο (24X250 cc) 

Λίτρο 

125  

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 
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 Σύνολο    

……………………………. 

 

…………………………….. 
 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

 Φ.Π.Α. 16%    

……………………………. 

 

…………………………….. 

 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

 Συνολική δαπάνη    

……………………………. 

 

…………………………….. 
 

..……………………………… 

 

..…………………………….. 

 

                                                                                                       ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Γ 

                                                         ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2015 

A/A Είδος -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μονάδ

α 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(Αριθμος )    

Τιμή Μονάδος 
(ολογράφως )     

Δαπάνη 

(Αριθμός ) 
  

Δαπάνη 

(ολογράφως ) 

1 

Λάδια μηχανημάτων 

έργου: ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  

80W-90 Bαρ. 200 lit 

Λίτρο 200   

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

…… 

………………

…… 

2 

Λάδια μηχανημάτων 

έργου: DEO 15W40 

Bαρ. 200 lit 

Λίτρο 200  

………………

……… 

………………

……… 

 

………………

…… 

 

………………

…… 

3 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU 

KDEO 15W 40 ή 

ανάλογο τύπου Bαρ. 200 

lit 

Λίτρο 800  

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

…… 

 

………………

…… 



      

 152 

4 

Λάδι σασμά 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU 

KPO-30W20 ή 

ανάλογου τύπου Bαρ. 

208 lit 

Λίτρο 1.040  

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

…… 

 

………………

…… 

5 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU 

KHO-46-20 ή ανάλογου 

τύπου Bαρ. 200 lit 

Λίτρο 800  

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

6 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB SAE 15W-40 

ή ανάλογο τύπου Bαρ. 

208 lit 

Λίτρο 1.040   

………………

……… 

 

………………

……. 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

7 

Λάδι σασμά 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB SAE 10  ή 

ανάλογο τύπου Bαρ. 208 

lit 

Λίτρο 3.120   

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

8 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB SAE 46 ή 

ανάλογο τύπου Bαρ. 208 

lit 

Λίτρο 2.080  

………………

………. 

 

………………

………. 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

9 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB GEAR OIL 

PLUS  ή ανάλογο τύπου 

Bαρ. 200 lit 

Λίτρο 200  

………………

………. 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

10 

ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB SAE 90 ή 

ανάλογο τύπου Bαρ. 200 

lit 

Λίτρο 200  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……… 

 

………………

……… 
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ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου 

JCB τύπου  LS ή 

ανάλογο τύπου Βαρ. 20 

lit 

Λίτρο 240   

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

11 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 70 ΧΤ  

15W-40 ή ανάλογο 

τύπου Bαρ. 200 lit 

Λίτρο 320  

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

12 

Λιπαντικό  

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 70 ΧΤ  ή 

ανάλογου τύπου Δοχ. 

1lit 

Λίτρο 15  

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

13 

Αντιψυκτικό 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 70 ΧΤ 

PREMIUM ή ανάλογο 

τύπου Δοχ. 1lit 

Λίτρο 15  

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

 

………………

……… 

14 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 90 ΧΤ  

SAE 15W-40 ή ανάλογο 

τύπου Δοχ. 20 lit 

Λίτρο 60  

………………

…… 

 

………………

……… 

 

………………

…… 

 

………………

…… 

15 

Λάδι υδραυλικού  

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 90 

ΧΤTRAN ULTRA    ή 

ανάλογου τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρο 120  

………………

…… 

 

………………

…… 

 

………………

…… 

 

………………

…………….. 

16 

Αντιψυκτικό 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 90 ΧΤ 

PREMIUM ή ανάλογο 

τύπου Δοχ. 4 lit 

Λίτρο 30  

………………

…… 

 

………………

……… 

 

………………

…… 

 

………………

…… 
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17 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου 

HITACHI(MASTERGO

LD HSP 15W/40) ή 

ανάλογου τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρο 40  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

18 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  

Μηχανήματος Έργου 

τύπου 

HITACHI(BRAKE 

LHM) ή ανάλογου 

τύπου Δοχ. 1 lit 

Λίτρο 3  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

19 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI 48 ή 

ανάλογο τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρο 300  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

20 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI 68 ή 

ανάλογο τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρο 300  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

21 

ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑ 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI 

POWER SHIFT 

ΣΑΣΜΑΝ 

(HYDROTEX 3) ή 

ανάλογο τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρα 40  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

22 

Λάδι διαφορικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI Δοχ. 

20 lit 

λίτρα 100  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 
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23 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR 

SAE 15W-40 ή 

ανάλογου τύπου Bαρ. 

208 lit 

Λίτρο 208  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

24 

Λάδι συστήματος 

μετάδοσης  

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR 

SAE 30 ή ανάλογου 

τύπου Bαρ. 208 lit 

Λίτρο 416  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

25 

Λάδι διαφορικού – 

Τελικών κινήσεων 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR  

SAE 50 Bαρ. 208 lit 

Λίτρο 416  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

26 

Λάδι υδραυλικού 

συστήματος  

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR 

SAE 10W ή ανάλογο 

τύπου Bαρ. 208 lit 

Λίτρο 416  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

27 

Πίσω άξονα διαφορικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR 

Backhoe Loaders 

(MTO) SAE 10W-30 ή 

ανάλογο τύπου Bαρ. 200 

lit 

Λίτρο 200  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

28 

Βαλβολινη γραναζιών 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR 

SAE 80W-40 Δοχ. 20 lit 

Λίτρο 80  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

29 

Πρόσθετο για θόρυβο 

για φορτωτές 2ws, 3ws 

Δοχ. 4 lit 

Λίτρο 12  

………………

……………. 

 

………………

 

………………

……………. 

 

………………
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…………….. …………….. 

30 

Πρόσθετο για θόρυβο 

για μείωση στα 

διαφορικά 4ws Δοχ. 4 lit 

Λίτρο 12  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

31 

Λάδι κινητήρα 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου BOMAG SAE 

10W-40 ή ανάλογου 

τύπου Δοχ. 20 lit 

Λίτρο 120  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

32 

Λάδι για Πλανητικό 

Τροχών & Διαχωριστή 

Ταχυτήτων 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου BOMAG 

Βαλβολινη SAE 80W-

140 API GL-5 ή 

ανάλογου τύπου Bαρ. 

210 lit 

Λίτρο 420  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

33 

Λάδι υδραυλικού 

Μηχανήματος Έργου 

τύπου BOMAG HV 46 

ή ανάλογου τύπου Bαρ. 

208 lit 

Λίτρο 700  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

34 

Γράσο  για Σύστημα 

Λίπανσης Μηχανήματος 

Έργου τύπου BOMAG 

KP 2 K - 30 Δοχ. 1 kg 

κιλό 24  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

35 

Λάδι κινητήρα 

Τεμαχιστή 

απορριμμάτων BC 670 

RB S  SAE 10W-40 ή 

ανάλογου τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρο 40  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 
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36 

Λιπαντικό για Ψυγείο 

Κινητήρα Τεμαχιστή 

απορριμμάτων BC 670 

RB S  τύπου νερό + 

Coolant Additive ή 

ανάλογου τύπου Δοχ. 20 

lit 

Λίτρο 20  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

37 

Λάδι για Υδραυλικό 

σύστημα Τεμαχιστή 

απορριμμάτων BC 670 

RB S  τα τύπου HV 46  

ή ανάλογου τύπου Bαρ. 

210 lit 

Λίτρο 350  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

38 

Λιπαντικό για 

Πλανητικό Τροχών & 

Διαχωριστή Ταχυτήτων 

Τεμαχιστή 

απορριμμάτων BC 670 

RB S τύπου Βαλβολίνη 

SAE 80W-140 API GL5 

ή ανάλογου τύπου Δοχ. 

20 lit 

Λίτρο 40  

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 

………………

……………. 

 

………………

…………….. 

 
Σύνολο (αριθμητικώς 
και ολογράφως)  

 

 
Φ.Π.Α. 
16%(αριθμητικώς και 
ολογράφως) 

 

 
Συνολική 
δαπάνη(αριθμητικώς 
και ολογράφως) 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Είδος Μονάδα 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = 
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΜΕΙΩΝ (-

) (ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ * 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
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 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης Λίτρο 85.000   

Βενζίνη 

Αμόλυβδη 

95 Oκτανίων. 

(Αριθμός 

Κυκλοφορίας 

οχήματος 

 ΚΥ 8867) Λίτρο 2.500   

 

ΟΜΑΔΑ 3  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
= ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΜΕΙΩΝ 

(-) (ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ * 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
 

 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης Λίτρο 80.000   

     

 

ΟΜΑΔΑ 4Α 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΔΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = 
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΜΕΙΩΝ (-) 

(ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ * ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
 

  

Πετρέλαιο 

κίνησης Λίτρο 740.000   
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                                                             Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

                                                           ΟΜΑΔΑ 4Β 

                                                     ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

                                           Είδος Μονάδα 
 

Ποσότητα 

 

Τιμή 
Μονάδος 

(Αριθμος ) 

Τιμή Μονάδος 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ) 

Δαπάνη 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

                                          ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ        

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων:  

τύπου SAE 10W-40 PERFORMANCE 

 Λίτρο 2.000  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

.……………………………… 

Λιπαντικά μηχανής  

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 20W-50 

Λίτρο 

                                                                                                             

1.800  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

 

.……………………………… 

Λιπαντικά μηχανής  

πετρελαιοκινητήρων: τύπου SAE 15W-40 Λίτρο 1.800  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

 

.……………………………… 

Λιπαντικά μηχανής 

 βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 50  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

 

.……………………………… 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 850  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

 

.……………………………… 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

 ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών): 

 τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ – DEXTRON III 

 ή ανάλογου τύπου Λίτρο 1.650  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

 

.……………………………… 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 50  

……………………….. 

………………………….  

……………............................... 

 

.……………………………… 

Γράσα λιθίου  Λίτρο 500  

……………………….. 

………………………….  

 

……………............................... 

 

.……………………………… 

Υγρά ψυγείου Λίτρο 2.000  ………………………..  ……………………….. 
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…………………………. …………………………. 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50  

……………………….. 

………………………….  

……………………….. 

……………………………………. 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 Λίτρο 

 

1.500 

 

……………………….. 

…………………………. 

 

……………………….. 

…………………………. 

Σύνολο      

……………………….. 

…………………………. 

Φ.Π.Α. 16%      

……………………….. 

…………………………. 

Συνολική δαπάνη      

……………………….. 

…………………………. 

 

ΟΜΑΔΑ 5Α 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΟΠΑΡ 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = 
ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΜΕΙΩΝ (-) 

(ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ * ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
 

Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 8.939,97   

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 2.578,56   

Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 1.022,50   
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Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

13/2016 (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως 

ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και 

την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 16
ο 
                                       Απόφ. Αρ. 92/2016  (Α.Δ.Α: 7Σ9ΧΩ1Ρ-ΑΨΝ)  

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, έτους 
2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 166.986,03 Ευρώ με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/23182/30-03-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/23182/30-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, έτους 2016»  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 166.986,03 Ευρώ με ΦΠΑ, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Ανοικτού ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού για τη “προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων”  έτους 2016 

Παρακαλούμε όπως: 

· Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και τη κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την 

προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 

2016»  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για 

την «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, έτους 2016», κλήθηκαν 

από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23182/30-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την 

προμήθεια ελαστικών για την συντήρηση οχημάτων– μηχανημάτων. Η προμήθεια έχει σκοπό να καλύψει 

τις ανάγκες των οχημάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμο, ενδεικτικού προϋπολογισμού   

166.986,03 € (με  Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, όπως αναφέρονται στην μελέτη 

διαγωνισμού. 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών,  όπως αναφέρονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Δ 
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία  της τελευταίας  δημοσίευσης 

της  περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 

Π1/2390/2013. 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και στη 

σχετική μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός CPV 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……/……/2015 ……./……/2015 

10:00 

……./……/

2015 15:00 

34350000-5 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 

 

Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

 Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του Δήμου.  

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
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να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

1. Οι οικονομικοί φορείς , αιτούνται ,μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX 

Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. προθεσμίες 

κλπ),πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς 

,δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων , το οποίο υποχρεωτικά 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα 

(10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. 

Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 

τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

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

 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
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Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς 

Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 2.715,22 € ,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ 

της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016 )   

Β)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 

• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το 

ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων 

του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με 

τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

Γ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

· Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση  

· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

Δ 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 
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από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 

εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι 

τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

Δ 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση. 

Ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΣΤ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

δε θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν 

συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

Ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά 

στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  

Ι) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια 

αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

ΙΑ) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το 

προσωπικό της επιχείρησης. 

ΙΒ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της αριθμ. 

2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

Β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  και ότι δεν έχει 

αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

Γ) όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να φέρουν 

υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίζεται το 

ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητα των νόμιμων 

εκπροσωπών τους. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α)    Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω  

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

γ)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν 

και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση  τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας             της Ελλάδος. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα 

της επιχείρησης και να υπογράφονται 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 
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- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται 

επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει 

και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη 

όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με 

έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε 

για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή 

είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993).
100 

3. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

                                                 
100 ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση 

του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμωςτη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο με το πέρας 

της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το 

αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Επισημαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.  
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(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

2.(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

III. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την παρ.Α3(β) της παρούσας 

διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Τμήμα 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445  πλην των 

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας και είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  

(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς} 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως , τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών . 

 

IV. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία θα δηλώνεται ότι οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία 

σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
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2.(β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως τον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Δεκτές  στο διαγωνισμό γίνονται οι προσφορές των  προμηθευτών που υποβάλουν προσφορά για το 

σύνολο της προμήθειας του Δήμου ή για κάθε ομάδα χωριστά με την απαραίτητη προϋπόθεση η 
προσφορά να περιέχει όλα τα είδη της ομάδας όπως περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Τιμές: 
Για τα ελαστικά   θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η κατακύρωση θα 

γίνεται στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας χωριστά όπως περιγράφονται στη μελέτη 
του διαγωνισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3.Τρόπος πληρωμής 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση 

των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την οριστική 

παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
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 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει 

ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε 

περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών 

(3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά 

που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η 

αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 

προθεσμίας που θα του ορισθεί. 
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Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική 

Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε 

βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή 

υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους  ότι  ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση για φόρο 

εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς 

ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με το κόστος δημοσίευσης της 

διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

4.Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

4.1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν. 

4.2)Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

4.3)Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 

31/12/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός 

του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια , επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι ……./……./2016  και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των 

αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων , 

σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
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 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να 

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης  προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ,προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που  τους ορίζονται. 

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με  τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της κάθε 

ομάδας χωριστά    και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα γίνεται  

κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή θα  

διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση 

θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους 

όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις 

από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

απαράβατοι όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των 

προσφορών. 

 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων  προσφορών ή 

την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

3. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του 

συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η 

υπηρεσία ϋα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

4. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 

των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 31/12/2016. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της 

διακήρυξης έως την ημέρα υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 

προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού 

και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, (άρθρο 15 
του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για 

την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 

δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 
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Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το Δήμο Ρόδο οι ποσότητες των ελαστικών  θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

 ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα ελαστικά  την 31
η
 /12/2016. Ο Δήμος Ρόδου 

δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό αλλά όχι και  λιγότερο από το 70% .  

Η παράδοση των ελαστικών  θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα εφάπαξ με βάση τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής του Δήμου, θα 

πληρώνεται αφού πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο Δικαιολογητικά και αφού 

συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου . 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο. 

Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο. 

Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

6. Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

7. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορία , σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες,  σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή 

εφημερίδα και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

8. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

9. Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την 

διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για 

προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι 

τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Π.Δ.60/07 

και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , όπως ισχύουν. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

     Ο Δήμος Ρόδου θέλει να προμηθευτεί τμηματικά ελαστικά για την συντήρηση οχημάτων– 

μηχανημάτων. Η προμήθεια έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των οχημάτων των διαφόρων υπηρεσιών 

του Δήμου. Τα ελαστικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 

κρυμμένο ελάττωμα που αφορά την νοθεία αυτών. 
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    Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 166.986,03€ συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών ,όπως αναφέρονται 

στην μελέτη διαγωνισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.      

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω: 

1. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές 

συνθήκες. 

2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 

30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). 

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του 

ελαστικού με ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα 

παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε 

και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το 

παλαιότερο Directive 92/23/EEC. Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά 

το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να παραγωγής εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαίων 

Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού 

Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.) 

4. Απαιτείται επίσης η κατοχή εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται 

να καταθέτουν πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, μαζί με την τεχνική 

προσφορά τους, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφερομένων ελαστικών. 

5. Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιημένης σειράς παραγωγής, καινούργια, χωρίς καμία 

αστοχία ή παραμόρφωση, ανταποκρινόμενα στην σύγχρονη τεχνολογία. 

6. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Tyre and 

RimTechnical Organization) και την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005 

σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την 

εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. 

7.  Για τον καθορισμό του ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται 

στις κατηγορίες Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 ισχύει η υπ΄ αριθ. 32496/1558/2003 απόφαση του Υπ. 

Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003). 

8. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων και των φορτηγών αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου θα 

πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από τον δείκτη 

ταχύτητας και δείκτη φορτίου που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και 

από τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. 

9. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επίσωτρων να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού 

ελαστικού.Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή 

πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες 

(Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται  

10.Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς 

αεροθάλαμο «Tubeless», μη αναγομωμένα, των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα 

τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

11.Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει 

συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής 

τους. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την 

εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά 

12.Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, 

οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 

13.Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών 

από + 125 °F μέχρι - 65 °F (+ 52 °C μέχρι - 54 °C) τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, 

ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους. 

14.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου 

φθοράς τους και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για επιβατικά ή φορτηγά οχήματα από την 

ημερομηνία παραλαβής τους.  

15.Εάν προκύψει βλάβη ή αστοχία προ του χρόνου λήξης του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος καταβάλλει 

στον Δήμο αποζημίωση η οποία υπολογίζεται αναλογικά της αξίας του ελαστικού για τον 

υπολειπόμενο χρόνο χρήσης του ελαστικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6 170 1.020,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6 183 1.098,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR  12 195 2.340,00 

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR  12 240 2.880,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR  18 255 4.590,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  8 PR   31 35 1.085,00 

7 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   R 73T C  8 PR   4 23 92,00 

8 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   R 13T C  8 PR   4 25 100,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 4 25 100,00 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 4 27,5 110,00 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 4 30 120,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 8 27,5 220,00 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 4 45 180,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 16 32,5 520,00 

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 12 40 480,00 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 10 55 550,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 32 48 1.536,00 

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 8PR 12 35 420,00 

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R14 8PR 4 60 240,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 4 65 260,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 18 55 990,00 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6 50 300,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6 55 330,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/70/R15 8PR  8 45 360,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R16 8PR  12 60 720,00 

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R17,5 8PR  6 65 390,00 

27 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/80/R16 8PR  44 60 2.640,00 

28 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 8PR  12 82 984,00 

29 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/70/R15 14PR  4 70 280,00 

30 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR  24 73 1.752,00 

31 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR  12 122 1.464,00 

32 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/85/R16 14PR  4 110 440,00 

33 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/55/R18 14PR  4 73 292,00 

34 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R15 14PR  4 85 340,00 

35 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R16 14PR  16 95 1.520,00 
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36 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/60/R16 16PR  4 130 520,00 

37 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/65/R16 14PR  6 135 810,00 

38 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/75/R17,5 14PR  18 146 2.628,00 

39 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/85/R16 14PR  4 156 624,00 

40 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R16  14PR  4 315 1.260,00 

41 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R17,5 14PR  6 325 1.950,00 

42 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 14PR  6 260 1.560,00 

43 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  24 175 4.200,00 

44 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR  20 228 4.560,00 

45 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR  20 220 4.400,00 

46 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 385/65/R22,5 18PR  12 440 5.280,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
58.535,00 

€ 

ΦΠΑ 23% 
13.463,05 

€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 
71.998,05 

€ 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ                                                                                   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο 

(€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6 190 1.140,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 16PR 20 95 1.900,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 16PR 32 135 4.320,00 

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-80-18 18PR 22 220 4.840,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 16PR 18 420 7.560,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 16PR 12 435 5.220,00 

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 14-

17,5(μπροστινό) 
2 340 680,00 

8 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85-28 12PR 8 335 2.680,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24 12PR 6 510 3.060,00 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28 12PR 6 535 3.210,00 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26 12PR 8 528 4.224,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6 55 330,00 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-24(πίσω) 2 600 1.200,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 12 55 660,00 

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 40 65 2.600,00 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-R25 8 835 6.680,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R14C  8PR  4 65 260,00 

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 16PR  6 73 438,00 

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 23,5R25L3 8 1442 
11.536,0

0 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 14PR  6 250 1.500,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR  6 260 1.560,00 
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22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  12 185 2.220,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 18PR  14 230 3.220,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 16PR  6 230 1.380,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR  14 220 3.080,00 

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων (σαρώθρου)700/R12  12PR 4 150 600,00 

27 Αεροθάλαμοι 12/R22,5  12 44 528,00 

28 Αεροθάλαμοι 13/R22,5 12 50 600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 77.226,00 € 

ΦΠΑ 23% 17.761,98 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 94.987,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
166.986,03 

€ 

      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. υπέρ της εταιρείας ……………………………………, Δ/νση 

……………………………………………. Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του 

Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ελαστικών για τη συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων   του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-2016 διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν 

έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη 
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Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ …………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

εταιρείας ……………………………………………………………………………, Δ/νση 

……………………………………………. Για τη καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 

…………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί σας για τη  προμήθεια  ελαστικών για τη 

συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων   του Δήμου Ρόδου έτους 2016   του ή της  

…………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  ............./…….-…..-

2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας ………………………………. 

ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6     

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6     

3 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 

14 PR  
12     

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  

16PR  
12     
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5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  

16PR  
18     

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  

8 PR   
31     

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   

R 73T C  8 PR   
4     

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   

R 13T C  8 PR   
4     

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

165/70/R13 
4     

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

165/70/R14 
4     

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

175/65/R14 
4     

12 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

175/70/R13 
8     

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/60/R15 
4     

14 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/65/R14 
16     

15 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/70/R13 
12     

16 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/75/R16 
10     

17 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 

8PR 
32     

18 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/60/R15 8PR 
12     

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/65/R14 8PR 
4     

20 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/65/R15 
4     

21 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/70/R15 
18     

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6     

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6     

24 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/70/R15 8PR  
8     

25 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/75/R16 8PR  
12     

26 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/75/R17,5 8PR  
6     

27 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/80/R16 8PR  
44     

28 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 

8PR  
12     

29 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/70/R15 14PR  
4     

30 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/75/R16 14PR  
24     

31 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/75/R17,5 8PR  
12     

32 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/85/R16 14PR  
4     

33 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

225/55/R18 14PR  
4     

34 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

225/75/R15 14PR  

 

4     
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35 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

225/75/R16 14PR  
16     

36 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/60/R16 16PR  
4     

37 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/65/R16 14PR  
6     

38 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/75/R17,5 14PR  
18     

39 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/85/R16 14PR  
4     

40 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

245/70/R16  14PR  
4     

41 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

245/70/R17,5 14PR  
6     

42 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

275/70/R22,5 14PR  
6     

43 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

285/70/R19,5 16PR  
24     

44 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

295/80/R22,5 16PR  
20     

45 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

315/80/R22,5 18PR  
20     

46 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

385/65/R22,5 18PR  
12     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1   

     

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ                                                                          
Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6     

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 16PR 20     

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 16PR 32     

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-80-18 

18PR 
22     

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 16PR 18     

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 16PR 12     

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 14-

17,5(μπροστινό) 
2     

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85-28 

12PR 
8     

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24 

12PR 
6     

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28 

12PR 
6     

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26 

12PR 
8     

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6     

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-

24(πίσω) 
2     

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 12     

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 40     

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-R25 8     

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R14C  8PR  4     

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 16PR  6     

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 23,5R25L3 8     
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20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 14PR  6     

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR  6     

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  12     

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 18PR  14     

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 16PR  6     

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR  14     

26 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων (σαρώθρου)700/R12  

12PR 
4     

27 Αεροθαλάμοι 12/R22,5  12     

28 Αεροθαλάμοι 13/R22,5 12     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2   

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

     Ο Δήμος Ρόδου θέλει να προμηθευτεί τμηματικά ελαστικά για την συντήρηση οχημάτων– 

μηχανημάτων. Η προμήθεια έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των οχημάτων των διαφόρων υπηρεσιών 

του Δήμου. Τα ελαστικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, καινούργια, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 

κρυμμένο ελάττωμα που αφορά την νοθεία αυτών. 

    Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  ενδεικτικά σε  166.986,03 € συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. 23%. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών ,όπως αναφέρονται 

στην μελέτη διαγωνισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.      

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α   

                      

T E X N I K Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω: 

1. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές 

συνθήκες. 

2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE Regulation 

30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). 

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του 

ελαστικού με ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα 

παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε 

και πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το 

παλαιότερο Directive 92/23/EEC. Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά 

το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να παραγωγής εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαίων 

Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού 

Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.) 

4. Απαιτείται επίσης η κατοχή εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται 

να καταθέτουν πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, μαζί με την τεχνική 

προσφορά τους, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφερομένων ελαστικών. 

5. Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιημένης σειράς παραγωγής, καινούργια, χωρίς καμία 

αστοχία ή παραμόρφωση, ανταποκρινόμενα στην σύγχρονη τεχνολογία. 

6. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Tyre and 

RimTechnical Organization) και την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005 

σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την 

εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. 

7.  Για τον καθορισμό του ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται 

στις κατηγορίες Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 ισχύει η υπ΄ αριθ. 32496/1558/2003 απόφαση του Υπ. 

Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003). 

8. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων και των φορτηγών αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου θα 

πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από τον δείκτη 

ταχύτητας και δείκτη φορτίου που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και 

από τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. 
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9. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επίσωτρων να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού 

ελαστικού.Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή 

πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες 

(Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται  

10.Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς 

αεροθάλαμο «Tubeless», μη αναγομωμένα, των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα 

τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

11.Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει 

συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής 

τους. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την 

εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά 

12.Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, 

οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 

13.Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών 

από + 125 °F μέχρι - 65 °F (+ 52 °C μέχρι - 54 °C) τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, 

ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους. 

14.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου 

φθοράς τους και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για επιβατικά ή φορτηγά οχήματα από την 

ημερομηνία παραλαβής τους.  

15.Εάν προκύψει βλάβη ή αστοχία προ του χρόνου λήξης του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος καταβάλλει 

στον Δήμο αποζημίωση η οποία υπολογίζεται αναλογικά της αξίας του ελαστικού για τον 

υπολειπόμενο χρόνο χρήσης του ελαστικού. 

Χρόνος Παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών – αεροθαλάμων των διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου μας ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για τον κάθε διαγωνιζόμενο – 

προμηθευτή και εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους 2016, όπως ακριβώς αναγράφετε και στην 

σχετική διακήρυξη. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας και συμβατότητας των ανταλλακτικών 

     Όλα   τα  ελαστικά  που   θα  προμηθεύεται ο  Δήμος  μας  θα  είναι  απολύτως καινούργια και θα 

καλύπτονται από ανάλογη εγγύηση καλής λειτουργίας (ευστοχία υλικών) και συμβατότητας στα οχήματα 

– μηχανήματα για τα οποία προορίζονται. 

    

  ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

        Η παρούσα  Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς και  ειδικούς όρους  σύμφωνα με 

τους οποίους θα εκτελεστεί η  προμήθεια ελαστικών και αεροθαλάμων  για τη συντήρηση των οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου. 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις    

α) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών 

ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και 

των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000  

β)Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α)  

γ)Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

δ)Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α. 6671.0001 και 6672.0001  των διαφόρων 

υπηρεσιών του οποίου προβλέπεται πίστωση  για τη προμήθεια ελαστικών. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό   διαγωνισμό με τους όρους που 

καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 

24 του ΕΚΠΟΤΑ). 
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Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 

25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως  
  Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της 

οποίας είναι 5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα 

έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, 

καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται.  

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6 170 1.020,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6 183 1.098,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR  12 195 2.340,00 

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR  12 240 2.880,00 

5 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR  18 255 4.590,00 

6 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  8 PR   31 35 1.085,00 

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   R 73T 

C  8 PR   
4 23 92,00 

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   R 13T 

C  8 PR   
4 25 100,00 

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 4 25 100,00 

10 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 4 27,5 110,00 

11 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 4 30 120,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 8 27,5 220,00 

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 4 45 180,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 16 32,5 520,00 
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15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 12 40 480,00 

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 10 55 550,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 32 48 1.536,00 

18 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 

8PR 
12 35 420,00 

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R14 

8PR 
4 60 240,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 4 65 260,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 18 55 990,00 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6 50 300,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6 55 330,00 

24 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/70/R15 

8PR  
8 45 360,00 

25 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R16 

8PR  
12 60 720,00 

26 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R17,5 

8PR  
6 65 390,00 

27 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/80/R16 

8PR  
44 60 2.640,00 

28 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 8PR  12 82 984,00 

29 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/70/R15 

14PR  
4 70 280,00 

30 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 

14PR  
24 73 1.752,00 

31 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 

8PR  
12 122 1.464,00 

32 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/85/R16 

14PR  
4 110 440,00 

33 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/55/R18 

14PR  
4 73 292,00 

34 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R15 

14PR  
4 85 340,00 

35 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R16 

14PR  
16 95 1.520,00 

36 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/60/R16 

16PR  
4 130 520,00 

37 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/65/R16 

14PR  
6 135 810,00 

38 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/75/R17,5 

14PR  
18 146 2.628,00 

39 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/85/R16 

14PR  
4 156 624,00 

40 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R16  

14PR  
4 315 1.260,00 

41 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R17,5 

14PR  
6 325 1.950,00 

42 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 

14PR  
6 260 1.560,00 

43 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 

16PR  
24 175 4.200,00 

44 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 

16PR  
20 228 4.560,00 

45 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 

18PR  
20 220 4.400,00 

46 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 385/65/R22,5 12 440 5.280,00 
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18PR  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.535,00 € 

ΦΠΑ 23% 13.463,05 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 71.998,05 € 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ                                                                                   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότ

ητα 

Τιμή 
Μονάδος 

Μερικό 
Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 6 190 1.140,00 

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 16PR 20 95 1.900,00 

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 16PR 32 135 4.320,00 

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-80-

18 18PR 
22 220 4.840,00 

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 

16PR 
18 420 7.560,00 

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 

16PR 
12 435 5.220,00 

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 14-

17,5(μπροστινό) 
2 340 680,00 

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85-

28 12PR 
8 335 2.680,00 

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24 

12PR 
6 510 3.060,00 

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28 

12PR 
6 535 3.210,00 

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26 

12PR 
8 528 4.224,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6 55 330,00 

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-

24(πίσω) 
2 600 1.200,00 

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 12 55 660,00 

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 40 65 2.600,00 

16 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-

R25 
8 835 6.680,00 

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R14C  8PR  4 65 260,00 

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 16PR  6 73 438,00 

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 

23,5R25L3 
8 1442 11.536,00 

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 14PR  6 250 1.500,00 

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR  6 260 1.560,00 

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR  12 185 2.220,00 

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 18PR  14 230 3.220,00 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 16PR  6 230 1.380,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR  14 220 3.080,00 

26 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων (σαρώθρου)700/R12  

12PR 
4 150 600,00 

27 Αεροθάλαμοι 12/R22,5  12 44 528,00 
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28 Αεροθάλαμοι 13/R22,5 12 50 600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 77.226,00 € 

ΦΠΑ 23% 17.761,98 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 94.987,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 166.986,03 € 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

13/2016 (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως 

ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και 

την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 17
ο 
                                              Απόφ. Αρ. 93/2016  (Α.Δ.Α: ΩΛΡΥΩ1Ρ-06Ι)  

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου  διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου»  
ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.475,00 Ευρώ με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/23140/30-03-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/23140/30-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού 
δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.475,00 Ευρώ με ΦΠΑ, ως κατωτέρω:

 

 

«Θέμα: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε.Ρόδου. 

· Παρακαλώ να προβείτε στην έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού 

δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.475,00€ (ΚΑ 30-6661.0002.0001, 30-

6661.0005.0001, 30-6661.0009.0001, 30-6662.0001.0001, 30-6662.0003.0001, 30-

6662.0008.0001).» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για 

την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. 
Ρόδου», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23140/30-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια  

« υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2016», 

προϋπολογιζόμενης αξίας 42.475,00 ευρώ, με ΦΠΑ 23%.  

2. Προτείνουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 
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2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

τηλ: 22410-35445, την …………… ……/……/2016 και ώρα …...00 μμ (ώρα λήξης κατάθεσης 

προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

§ Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

§ Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

§ Συνεταιρισμοί 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά στην 

επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται, επίσης, από:  

n. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο.  

o. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
p. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
q. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 νόμιμα επικυρωμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

r. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

s. Τεχνική προσφορά για τα προκυρηχθέντα προϊόντα(τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, 

ερωτηματολόγια, φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ). 

 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ που θα λήγει με την σύμβαση. Επίσης, και η ισχύς της προσφοράς θα δεσμεύεται 

μέχρι τη  λήξη της σύμβασης. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία αλλαγή στις προσφερόμενες 

τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της 

προμήθειας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, 

ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

§ Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

§ Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας όπως περιγράφεται στη διακήρυξη 

§ Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος 

εταιρείας, κλπ). 

§ Την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής: 

· Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.(όχι κλειστά σε εσωτερικό φάκελο). 

· Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη κλειστή σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο ‘οικονομική 

προσφορά’. 

· Οι τεχνικές προδιαγραφές των προκηρυχθέντων υλικών κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με τίτλο 

‘τεχνική προσφορά’. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται 

είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το 50% των 
ζητούμενων υλικών μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Η τιμή θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

· Τιμή μονάδος αριθμητικώς σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ   

· Ποσοστό (επί τοις εκατό) ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται το είδος 

· Συνολική αξία αριθμητικώς σε ευρώ με ΦΠΑ. 

 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την 

επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  
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§ Ο συμμετέχων προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή 
για κάθε ομάδα ή υποομάδα ξεχωριστά. Απαραίτητη προϋπόθεση  με ποινή αποκλεισμού 
είναι να δώσει προσφορά για όλα τα υλικά της ομάδας ή της υποομάδας.  

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η εξέταση των 

δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης προσφορών, 

ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα 

ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και μέσω 

fax με απόδειξη. 

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το 

ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα 

από κάθε αιτία». Για τις ενστάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ.Τέλος, για όσα, τυχόν, δεν 

έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υπουργική 

Διάταξη. 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

§ σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών και ως τις 14.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την 

Υπηρεσία).  

§ ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την 

ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445. 

 

2.7. Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του 

άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της σύμβασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, 

να ανανεωθεί μέσα στο επόμενο έτος και για maximum 4 μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της 

επόμενης χρονιάς για αυτό το διάστημα μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες διαγωνισμών. 

 

2.8. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας.  

 

 2.9. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να 

δημοσιευτεί σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη (θα πληρωθούν από το Δήμο και θα εισπραχθούν 

από το μειοδότη στο α’ ένταλμα). Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α -Υ.Α. 11389/93,  βάση των άρθρων 158, 209 του νέου Δ.Κ.Κ. και του Ν. 3852/2010 

(Νόμος Καλλικράτη). 

  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

   Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»  

   Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  στην πόλη της Ρόδου 

και πιο συγκεκριμένα επισκευές πεζοδρομίων, λακκουβών σε τσιμεντοστρωμένους δρόμους, επισκευή 

οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων από πλάκες Λάρδου, μικροσυντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά και 

δημοτικά κτίρια,  σε δημοτικές τουαλέτες κ.λ.π. 

  Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010 (Ν. Καλικράτη) 

  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 42.475,00€ ευρώ  με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2016  στους κωδικούς 30-

6662.0001.0001, 30-6661.0002.0001, 30-6661.0009.0001, 30-6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001, 30-

6661.0005.0001.  

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: οικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 
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1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 

15 κιλών 

τεμ 

100 5,00 500,00 

2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 300 9,00 2.700,00 

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 130 16,00 2.080,00 

4.  

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά 

των 5 κιλών 

Τεμ. 

40 15,00 600,00 

5.  

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  

των 25 κιλών 

Τεμ 

50 10,00 500,00 

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής 

στρώσης  σε σακιά των 40 κιλών 

Τεμ. 

50 12,00 600,00 

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 Τεμ. 2.000 0,25  500,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

7.480,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 
2

ος
 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον. μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ)   

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 

20 εκ. 

Τεμ. 

500 0,70 350,00 

2 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός 

μέτρου 

τεμ 

50 18,00 900,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

1.250,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας(χωρίς 

ΦΠΑ)   
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες 

διατομές) 

κιλά 

1.000 0,90 900,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ 80 25,00 2000,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

2.900,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ)   

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Πλάκες τύπου Λάρδου ή 

αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων 

διαστάσεων 

 (πάχους3- 5 εκ.) 

Μ2 

50 35,00 1.750,00 

 
Ενδεικτική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 

1.750,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας(χωρίς 

ΦΠΑ)   
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1. Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. Μ2 5 80 400,00 
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    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ Μ2 25 15,00 375,00 

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  Μ2 60 15 900,00 

4. Πλακίδια τοίχου Μ2 30 15 450,00 

5 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 

5 κιλών 

τεμ 

40 4,50 180,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά 

των 25κιλών 

Τεμ 

40 14,00 560,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

2.865,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου
,4

ου, 5ου 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.245,00 

ΦΠΑ 23%  3.736,35 

στρογγυλοποίηση 18,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 20.000,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2:ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική Τιμή 
μονάδος (χωρις 

ΦΠΑ)  

Δαπάνη 
(ευρω) 

  ΧΡΩΜΑΤΑ          

1 White Spirit  lit 10 2,1 21 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 10 3,2 32 

4 Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)  lit 5 7 35 

5 Αστάρι πλαστικού lit 20 3,4 68 

6 Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 1Kgr lit 5 9,8 49 

7 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 10 4,2 42 

8 Βελατούρα lit 4 10 40 

9 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 20 0,55 11 

11 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 6 10,7 64,2 

12 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 6 10,7 64,2 

14 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 20 8 160 

15 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών Ακρυλικό (Α 

ποιότητας)  lit 80 5,3 424 

16 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 250 4,4 1100 

18 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 20 5,5 110 

21 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 20 0,9 18 

22 Στόκος ξύλου Kgr 5 3,8 19 

23 Σιδηροστοκος Κgr 10 5 50 

24 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) Τεμ. 4 25 100 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 

  

              

2407,40 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

  
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Δαπάνη 

(ευρώ) 

 ΜΟΝΩΤΙΚΑ      

1 Αφρός πολυουρεθάνης Τεμ. 10 5,5 55 

2 Ασφαλτοπανο Μ2 30 3,5 105 

3 Ασφαλτοκολλα Κgr 30 2,9 87 

4 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) M2 10 7,5 75 

5 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας 

πάχους 4mm Μ2 10 5,5 55 

6 

Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί 

δοχ.12kgr δοχ. 8 46 368 

7 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 14 49,5 693 

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 

πολυουρεθανικής βάσης Κgr 10 5 50 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 20 2 40 

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλουφασμα) Τεμ. 3 38 114 

      

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.       1642,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: Υαλουργικά 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον.(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 

χιλ. διαστάσεων 2,25χ3,21 

Μ2 

15 10,00 150,00 

8.  

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 

χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

22 13,00 286,00 

9.  

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 

χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

14,5 15,00 217,50 

10.  

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ 

λευκού  διαστάσεων 

1,60χ2,25 

Μ2 

7,2 18,00 129,60 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    783,10 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.23%    180,11 

 στρογγυλοποίηση    36,79 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    1000,00 

ΟΜΑΔΑ 4  

 ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα 

της ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

32 

 

126,00 

 

4.032,00 

 Φ.Π.Α. 23% 927,36 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  40,64 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  
ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.049,40 

ΦΠΑ 23%  931,36 

στρογγυλοποίηση 19,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 5.000,00 
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ΟΜΑΔΑ 5 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

123 61 7.503,00 

2 Άντληση m
3
 40 5 200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 7.703,00 

Φ.Π.Α. 23% 1.771,69 

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,31 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.475,00 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή μονάδος 

Δαπάνη 
(ευρω) 

           

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ 10 6,00 60,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ 8 4,50 36,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ Τεμ 17 3,50 59,50 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά Τεμ 8 8,00 64,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα Τεμ 8 8,00 64,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα Τεμ 5 8,00 40,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 20 2,50 50,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ Τεμ 15 3,00 45,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 Μ 100 0,80 80,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 Μ 100 1,00 100,00 

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

12 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 2,00 20,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με μαστό 

μετατροπής  Τεμ 10 4,00 40,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,20 24,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,20 24,00 

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

18 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 10 3,20 32,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) Τεμ 8 3,50 28,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με μαστό 

μετατροπής Τεμ 8 4,50 36,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20 1,50 30,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20 1,40 28,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ Τεμ 14 4,00 56,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 Τεμ 10 3,50 35,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν Τεμ. 8 22,00 176,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι Τεμ 8 18,00 144,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος Τεμ 8 11,00 88,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος Τεμ 18 3,50 63,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ 18 2,00 36,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ 2 9,00 18,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ 3 9,00 27,00 

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ 2 18,00 36,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                  
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1.623,50 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 23%    373,41 

 στρογγυλοποιηση    3,09 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    2.000,00 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2016»  

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ - υπουργική απόφαση 

11389/93), 

β) Tο Ν. 2286/95. 

γ) Aπό το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) 

δ) Ν.3852/2010 (Ν. Καλικράτη) 

ε) Το ΠΔ 113/2010 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους 

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να 

προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και 

την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  
 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που είναι ανάδοχοι, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος 

της πρέπει να είναι μέχρι την λήξη της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα 

σχετικά  άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ . 

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ και τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν το  Δήμο. 
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Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

Άρθρο 12ο : Λοιπές διατάξεις  Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010 

και του ΕΚΠΟΤΑ. 

              

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: οικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή 

Μον. 
μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

Προσφοράς 
(χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 

κιλών 

τεμ 

100   

2 Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 300   

3 Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr Τεμ. 130   

4 

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 

5 κιλών 

Τεμ. 

40   

5 

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  των 

25 κιλών 

Τεμ 

50   

6 

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής 

στρώσης  σε σακιά των 40 κιλών 

Τεμ. 

50   

7 Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 Τεμ. 2.000   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 
 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 
2

ος
 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

Προσφοράς 
(χωρίς 
ΦΠΑ 

1 Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ. Τεμ. 500   

2 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός 

μέτρου 

τεμ 

50   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 
 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

Προσφοράς 
(χωρίς 
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ΦΠΑ 

1 

Δομικός χάλυβας S500 

(διάφορες διατομές) 

κιλά 

1.000   

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ 80   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον.μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

Προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ 

1 

Πλάκες τύπου Λάρδου ή 

αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων 

διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.) 

Μ2 

50   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον. 
μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

Προσφοράς 
(χωρίς 
ΦΠΑ 

1. Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. Μ2 5   

    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ Μ2 25   

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  Μ2 60   

4. Πλακίδια τοίχου Μ2 30   

5 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 

κιλών 

τεμ 

40   

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά 

των 25κιλών 

Τεμ 

40   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 
 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου
,4

ου, 5ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%  

 

 

ΟΜΑΔΑ 2:ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα Τιμή 

προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

Προσφοράς 
(χωρίς 
ΦΠΑ 

  ΧΡΩΜΑΤΑ          

1 White Spirit  lit 10   
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2 Διαλυτικό νίτρου  lit 10   

4 Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)  lit 5   

5 Αστάρι πλαστικού lit 20   

6 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 

1Kgr lit 5   

7 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 10   

8 Βελατούρα lit 4   

9 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 20   

11 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 6   

12 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 6   

14 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 20   

15 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 80   

16 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 250   

18 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 20   

21 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 20   

22 Στόκος ξύλου Kgr 5   

23 Σιδηροστοκος Κgr 10   

24 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) Τεμ. 5   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 

  

              

, 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

 

  
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 
Προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ 

 ΜΟΝΩΤΙΚΑ      

1 Αφρός πολυουρεθάνης Τεμ. 10 ,  

2 Ασφαλτοπανο Μ2 30   

3 Ασφαλτοκολλα Κgr 30   

4 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) M2 10   

5 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 

4mm Μ2 10   

6 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 8   

7 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 14   

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 

πολυουρεθανικής βάσης Κgr 10   

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 20   

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλουφασμα) Τεμ. 3   

      

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)        

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ

 ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 23%   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%  
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ΟΜΑΔΑ 3: ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 
Προσφοράς (χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 

χιλ. διαστάσεων 2,25χ3,21 

Μ2 

15   

2 

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 

χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

22   

3 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 

χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 

Μ2 

14,5   

4 

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ 

λευκού  διαστάσεων 

1,60χ2,25 

Μ2 

7,2   

  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%  

 

ΟΜΑΔΑ 4 : ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή προσφοράς (χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 
Προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό 

ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

32 

 

 

 

 

    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%  

 

ΟΜΑΔΑ 5  : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή προσφοράς (χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 
Προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

123   

2 Άντληση m
3
 40   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%  

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Μονάδα 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 
προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 
Προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ 

           

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ 10   

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ 8 ,  

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ Τεμ 17   

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά Τεμ 8   
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5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα Τεμ 8   

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα Τεμ 5   

7 

Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) 

Θ/Θ Τεμ 20   

8 

Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) 

Θ/Θ Τεμ 15   

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 Μ 100   

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 Μ 100   

11 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10   

12 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10   

13 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10   

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) με μαστό 

μετατροπής  Τεμ 10   

15 

Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20   

16 

Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20   

17 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10   

18 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ 10   

19 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ 8   

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) με μαστό 

μετατροπής Τεμ 8   

21 

Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου)  Τεμ 20   

22 

Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) Τεμ. 20   

23 

Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 

1/2’’ Τεμ 14   

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 Τεμ 10   

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν Τεμ. 8   

26 

Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με 

ρουξούνι Τεμ 8   

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος Τεμ 8   

28 

Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού 

αέρος Τεμ 18   

29 

Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού 

αέρος τεμ 18   

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ 2   

31 Φιάλη προπανίου τεμ 3   

32 

Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων 

(κουτί 150μ.) τεμ 2   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%  
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Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

15/2016 (ΑΔΑ: 74ΑΝΩ1Ρ-ΤΔΙ), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως 

ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και 

την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 18
ο                      

(Απόφ. Αρ. 94/2016  (Α.Δ.Α: 6ΤΙΕΩ1Ρ-ΚΚΒ)  

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων του δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού της «Προμήθειας τροφίμων Δήμου Ρόδου και ΔΟΠ, έτους 2016»    ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 246.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 

(Εισήγηση Τμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/23184/30-03-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/23184/30-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου και ΔΟΠ, έτους 2016», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 246.000€ (με Φ.Π.Α),  
 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23184/30-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας δημόσιου διεθνούς 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  Τροφίμων Δήμου Ρόδου και ΔΟΠ, 
έτους 2016 (κωδ.15-6481.0001, 15-6481.0007, 15-7341.0010, 15-6481.001, 15-6481.002)», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 246.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω: 

 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που 

αφορά την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ρόδου και το ΔΟΠ (15/6481.0001, 15/6481.0007, 

15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002), ενδεικτικού προϋπολογισμού 246.000ευρώ με φπα,  σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης, κατά 
περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος μετά από 20 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο 

Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  



      

199 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α1. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προιόντων της παρούσης περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και στη 

σχετική μελέτη του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής 

και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει το μειοδότη σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. 

 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού: 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

CVP 

Διαδικτυακή πύλη 

www.Promitheus.aov.ar του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…………./……./2016 ……./04/2016  
09:00 

…../04/2016  
09:00 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 

Α3. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, αλλά και μέρος αυτής. 

 

Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε 

ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 



      

200 

 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι 

οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 

τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

· είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

· είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 

η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. προθεσμίες κλπ), 

πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα 

(10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. 

Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 

τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το 

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

 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α). Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς 

ΦΠΑ,  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς (οι 

προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016). Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών η εγγυητική θα 

αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα είδη και στο φάκελο 

δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά τα είδη ή τον πίνακα 

για τα οποία δίδεται προσφορά. 

Β). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) από την 

καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα 

περιλαμβάνει τα εξής: 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 
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· απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

 

Γ).  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

· Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση.  

· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 

Δ1). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 

ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 

στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 

στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει 

κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 

οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Δ2). Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση. 

 

Ε). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ζ).  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

δε θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν 

συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών-υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
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Η). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του 

Δήμου και αναλαμβάνει να παραδώσει τα προιόντα στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα, 

όπου και να βρίσκονται αυτές πάνω στο νησί της Ρόδου.  

Θ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

Ι). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

Κ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε τυχόν εργασίας στο τελωνείο 

και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση των προιόντων στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

Λ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 

της αριθμ. 2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

Μ). Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  ότι δεν απασχολεί ανήλικους εργαζόμενους. 

 

Ο συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει μία(1) υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω, ή 

ξεχωριστή για την κάθε περίπτωση. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

Α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες.  

Β) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  

και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 

Ο.Τ.Α. 

Γ) Όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να φέρουν 

υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίζεται το 

ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητα των 

νόμιμων εκπροσωπών τους. 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω.  

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

γ) Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 

Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  

στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. 

           γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και 

κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα 

της επιχείρησης και να υπογράφονται: 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται 

επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει 

και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 
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περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη 

όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν. 1599/1986, όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με 

έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε 

για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή 

είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

 

Β).ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07  

Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των προσφορών δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

2(α). Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, 

καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

V. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την παρ.Α3(β) της παρούσας 

διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στο Τμήμα 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445, πλην των 

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
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απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα 

σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

VI. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται, επίσης, 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης 

για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του 

Δήμου. Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 

θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα 

τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον  κατασκευαστικό  

οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των 

προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως 
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
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2(β). Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
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 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει 

ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε 

περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών 

(3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά 

που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η 

αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 

προθεσμίας που θα του ορισθεί. 
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Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Για όλα τα είδη των ομάδων θα εισάγεται αριθμητικά η τιμή μονάδος χωρίς το φπα εκάστοτε προιόντος 

και η κατακύρωση θα γίνεται στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας άνευ φπα.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που στον ίδιο πίνακα προιόντων υπάρχουν 
προιόντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και προιόντα με κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση μειοδότης θα αναδειχθεί ο 

προμηθευτής που η συνολική προσφερόμενη αξία του πίνακα στον οποίο συμμετέχει, θα είναι η 
χαμηλότερη, αφού έχει υπολογιστεί και αφαιρεθεί η προσφερόμενη έκπτωση, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται παρακάτω. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος για τα προιόντα με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την με τρία(3) δεκαδικά ψηφία 

αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 
αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:  

Τιμή αναφοράς για κιμά χοιρινό καθαρό άνευ φπα: = 5,05 ευρώ 

Παράδειγμα: 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

Διακήρυξη) 2% για το ανωτέρω προιόν. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 
του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 4,95 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής: 

5,05 - (5,05*0,02)= 4,95 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη, σε μορφή pdf. 

Επουδενεί η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης του 
διαγωνισμού. Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης και 
υποβολής των οικονομικών προσφορών δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 

των 15 ετών και θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση. 

5. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη 

του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα 

γίνεται με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του 

αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 

2015. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση 

των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Ο ανάδοχος βαρύνεται 

με κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος 

δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

6. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

5.1). Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
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όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν. 

5.4) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

5.5) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 

31/12/2016. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.(νόμος 4281/2014). 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης και μετά από δικό τους αίτημα. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι ……../………../2016  και ώρα 10:00 π.μ. 

μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά 

την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, 

σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
104

 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να 

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του 

συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η 

υπηρεσία ϋα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ,προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται   

      για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από  

      την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - 

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 

ορίζονται. 

 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή ή το υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης, κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη του διαγωνισμού, και στην 

περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα γίνεται  κατανομή της προμήθειας 

εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή θα  διενεργείται κλήρωση με όρους που 

θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείται δε, ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους 

προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή 

από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί ποινή 

αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων  προσφορών ή την 

διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του  αρμοδίου οργάνου μπορεί 

ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων  προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει 

αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

5. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

6. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

η. Τον τρόπο πληρωμής. 

θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ι. Την παραλαβή των ασφαλίστρων. 
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Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση καταρτίζεται 

από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με 

βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τα 

Νομικά πρόσωπα του Δήμου από το Πρόεδρο. Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ένα(1) έτος από την 
υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης έξι(6) μηνών, εφόσον δεν έχουν αναλωθεί τα ποσά της 
σύμβασης.  
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

1. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις−προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία , τις διατάξεις του άρθρου 180 επομ.Ν του Ν. 4281/2014 και 

την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα 

του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή. 

2. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 

υποβάλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία 

που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει 

υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως 

ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

4. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5.Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα 

κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής/ένστασής τους. 

6. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, της συμμετοχής 

διαγωνιζόμενου σ΄ αυτόν, υποβάλλεται ως εξής: 

α)Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για 

τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης 

της Διακήρυξης και της διενέργειας του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή) και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού. 

β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 

Διαγωνισμού εντός 5 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων  ο διαγωνιζόμενος 

μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ΄ αυτόν ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή). Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την 

Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο 

ημερών από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
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γ)Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού, της αξιολόγησης των προσφορών  έως την 

κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα μέσα σε χρονικό διάστημα  πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόμενους.    

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά εντός δύο ημερών κατά αυτού κατά του οποίου στρέφεται. Η 

ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο  και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού  και η σχετική απόφαση εκδίδεται 

το αργότερο δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της αντίστοιχης ένστασης. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 

οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές 

7.Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/30-9-2010 (ΦΕΚ 173Α') περί 

Δικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των τροφίμων θα γίνεται από τα κατά τόπους γραφεία του Δήμου ή εναλλακτικά όπου 

υποδειχθεί στον προμηθευτή, ενώ η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα, η δε 

διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα 

καθορίζονται με τον ΕΚΠΟΤΑ και τους αντίστοιχους νόμους.  

 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά με βάση τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής του Δήμου, θα πληρώνεται ανάλογα 

με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας αφού πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο 

Δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο. Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως 

ορίζονται από το νόμο. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρττηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.rhodes.gr και τη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

10. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορία, σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία(1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή 

εφημερίδα και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

11. Η διακήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαικών κοινοτήτων με τα 

τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78 ΕΚ.  

12. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 40 ημέρες από την 

ημέρα αποστολής της διακήρυξης στη εφημερίδα των ευρωπαικών κοινοτήτων, διότι θα αποσταλεί 

ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής δνσης simap.europa.eu, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

32, παρ.5 του ΠΔ 60/2007 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και 

πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική δνση του Δήμου www.rhodes.gr από την ημερομηνία 
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αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα των ευρωπαικών κοινοτήτων, α΄ρθρο 32, παρ.6 του ΠΔ 

60/2007. 

13. Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

14. Από τη δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την 

διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για 

προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και 

όχι τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 

 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Π.Δ.60/07 

και του ΠΔ 28/1980, όπως ισχύουν. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς, τα 

κηφή, τα καπή, ΔΟΠ, κλπ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.0010, 

15/6481.001, 15/6481.002)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης κατά 

περίπτωση, τη χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανάλογα με την κατηγορία των 

τροφίμων και το προιόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 246.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠ του οικονομικού έτους 2016-2017 

στον κωδικό 15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.001015/6473.0002, 15/6481.001, 15/6481.002. 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς, τα κηφή, τα καπή, 

ΔΟΠ, κλπ του Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 15/6481.0001, 15/6481.0007, 15/7341.0010, 15/6481.001, 

15/6481.002)». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις   : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 23-3-93) 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τους όρους που 

καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 

24 του ΕΚΠΟΤΑ). 
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Άρθρο 5ο - Σύμβαση 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 

25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 2% 

χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/06/2017.  

 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35).  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα 

έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο(άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 28, 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, 

καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού με έξοδα του προμηθευτή.  

 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. Ελαιόλαδο 

· Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελειόλαδο». 

· Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ 

· Να είναι οξύτητας μικρότερης ή ίσης με 0.1 

· Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην Ελλάδα, 

που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 

· Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος. 

2. Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο 

· Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ 

· Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. 

· Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προιόντος και οι 

εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προιόντος. 

· Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον 

κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

· Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή 

ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προιόντα. 

· Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει 

σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

3. Τυριά και φέτα 

· Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». 

· Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 

· Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. 

· Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 
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· Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα, 

σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να 

διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

· Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 

Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

4. Μέλι  
· Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ και αυτό να 

αναφέρεται ρητώς στη συκευασία. 

· Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 

· Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα 

συσκευασίας. 

· Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 

5. Αυγά  
· Να παράγονται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ 

· Να είναι αυγά ημέρας Α’ ποιότητας και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής τους. 

· Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 

6. Αλεύρι 
· Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ. 

· Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. 

7. Ζυμαρικά 

· Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 

· Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα ή στην ΕΕ. 

· Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης 

του προιόντος και ο τόπος παρασκευής. 

8. Δημητριακά(corn flakes) 

· Να παράγονται και να συσκευάζονται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ. 

9. Όσπρια και ρύζι 
· Να παράγονται στην Ελλάδα ή στην ΕΕ και να είναι Α’ ποιότητας. 

· Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500-1000 γραμμαρίων. 

· Θα προτιμηθούν τα όσπρια-ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται από 

παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προιόντων. 

 

Β. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. κρέας μοσχαρίσιο 

· Να προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα 

ή στην ΕΕ με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλλωλων πιστοποιητικών που να 

επιβεβαιώνουν την προέλευση. 

· Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. 

· Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. 

· Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και 

τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

          2. κοτόπουλα νωπά 

· Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο και να παράγονται στην 

Ελλάδα ή στην ΕΕ. 

· Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια. 

· Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά  και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. 

· Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή 

ακαθαρσία. 

· Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

· Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). 

· Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 

Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. 

· Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP. 

 

Γ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ   
1. Ψάρια 
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· Να είναι κατεψυγμένα, α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα 

ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. 

· Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 

· Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους. 

· Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συκευασία 

του προιόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο 

τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προιόντος. 

· Η προέλευση των ψαριών να είναι ελληνική ή στην ΕΕ. 

· Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια 

και πτερύγια. 

 

Δ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

1. Ψωμί 
· Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια 

μέρα της διάθεσης. 

· Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προιόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. 

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι α’ ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της 

απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του 

οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

όπως αυτές ισχύουν. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλάτι 500gr 

τεμ 
424 0,45 

190,80 

 

2 
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 

kg 
κιλό 

315 1,10 346.50 

3 
Αλεύρι φαρίνα 500gr. 

τεμ 
1072 0,90 

964,80 

 

4 
Αλουμινόχαρτο 100 m * 45 

cm 
τεμ 

22,00 8,5 187,00 

5 
Αρακάς κατεψυγμένος 1 kg 

κιλό 
551 1,90 1046,90 

6 
Αυγά 6άδα 

τεμ 
1730 1,10 

1903,00 

 

7 
Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. 

πακέτο 
461 0,50 230,50 

8 
Βούτυρο 2kg 

τεμ 
317 5,70 

1806,90 

 

9 
Γάλα εβαπορέ 410gr 

τεμ 
6430 0,90 

5787,00 

 

10 
Γαρύφαλλο 100gr 

τεμ 
78 0,70 

54,60 

 

11 Γαρύφαλλο ολόκληρο 50gr τεμ 17,00 2,30 39,10 

12 
Δάφνη 100 gr 

τεμ 
68 0,90 

61,20 

 

13 Δημητριακά 1kg τεμ 684 5,50 3762,00 

14 
Δυόσμος  100gr 

τεμ 
34 0,70 

23,80 
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15 
Ζάχαρη άσπρη 1 kg 

κιλό 
774 1,10 

851,40 

 

16 
Ζάχαρη άχνη 400gr 

τεμ 
48,00 1,10 

52,80 

 

17 Ζελέ 200gr. διάφορες γεύσεις τεμ 915 1,65 1509,75 

18 
Κακάο 125gr. 

τεμ 
179 1,40 

250,60 

 

19 
Κανέλα τριμμένη 500gr. 

τεμ 
67 4,00 

268,00 

 

20 
Καφές στιγμιαίος 200gr 

τεμ. 
93 6,00 558,00 

21 
Κύμινο 500gr 

τεμ 
69 4,00 

276,00 

 

22 Κορν φλάουρ 500 gr τεμ. 145 1,00 145,00 

23 
Κρέμες άνθος αραβοσίτου 

βανίλια 43gr 
τεμ 

1863 0,45 838,35 

24 Κριθαράκι ψιλό 500gr τεμ 1153 0,90 1037,70 

25 
Μαγιά μπύρας 8 gr 

τεμ. 
199 1,20 

238,80 

 

26 
Λαδόκολα  50 m 

τεμ 
20,00 4,90 

98,00 

 

27 
Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 

500gr 
τεμ 

1680 0,90 1512,00 

28 Μακαρόνια παστίτσιου 500gr τεμ 570 1,40 798,00 

29 Μακαρόνια σπαγγέτι 500gr τεμ 275 0,90 247,50 

30 Μακαρόνια Πέννες 500 gr τεμ 80 0,90 72,00 

31 
Μαρμελάδα 450γρ.  διάφορες 

γεύσεις 
τεμ 

559 2,30 1285,70 

32 
Μέλι ανθέων 900gr 

τεμ 
317 8,30 

2631,10 

 

33 Μεμβράνη 250 m *45 cm τεμ 29 6,50 188,50 

34 
Μοσχοκάρυδο 100gr. 

τεμ 
61 0,90 

54,90 

 

35 
Μπαιΐκιν πάουντερ 

(συσκευασία 3 τμχ) 
τεμ 

240 0,45 108,00 

36 Μπισκότα Πτι Μπερ 250gr τεμ 2530 1,00 2530,00 

37 
Νερό εμφιαλωμένο 0,5lt(24 

τεμ) 
κιβώτιο 

55 4,60 253,00 

38 
Ξύδι 100% 400gr 

τεμ 
113 0,45 

50,85 

 

39 
Ξύδι 100% 5kg 

τεμ 
60 5,50 

330,00 

 

40 
Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt 

τεμ 
21 4,00 

84,00 

 

41 
Ξύλα κανέλλας 100 gr 

τεμ. 
70 0,90 

63,00 

 

42 
Πιπέρι 500gr 

τεμ 
47 8,50 

399,50 

 

43 
Πουρές 1 kg 

τεμ 
127 2,80 

355,60 

 

44 
Ρίγανη 500gr 

τεμ 
45 2,50 

112,50 

 

45 Ρύζι καρολίνα 500gr τεμ 800 1,40 1120,00 
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46 

Ρύζι κίτρινο 500gr 

τεμ 

1390 1,65 2293,50 

47 Σόδα 30gr τεμ 57 1,10 62,70 

48 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 224 1,80 403,20 

49 Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 3kg 
τεμ 

100,00 4,15 415,00 

50 Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 400gr 
τεμ 

1405 0,75 1053,75 

51 

Τοματοπολτός 800gr 

τεμ 

338 1,75 591,50 

52 
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 

500gr 
τεμ 

1366 0,65 887,90 

53 

Τυρί EDAM 

κιλό 

531 6,45 3424,95 

54 

Τυρί REGATO 

κιλό 

324 7,00 2268,00 

55 

Τυρί φέτα πρόβειο 1kg 

τάπερ 

590,00 7,40 4366,00 

56 

Φακές 500gr 

τεμ 

921 1,30 1197,30 

57 Φασολάκια κατεψυγμένα 1kg κιλό 461 1,90 875,90 

58 
Φασόλια 500gr 

τεμ 
831 1,40 

1163,40 

 

59 
Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε 

τετραπακ 
τεμ 

1593 1,30 

2070,90 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 55.798.65€ 

ΦΠΑ 13% 4.086.71€ 

ΦΠΑ 23% 5.603.35€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 65.488.71€ 

 

 

1.2  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Κρέας μόσχου άνευ 

οστών (νουά) νωπό 
κιλό 

850 9,03 7675,50 

2 
Κιμάς μόσχου καθαρός 

(νουά) νωπός 
κιλό 

1495 9,03 13499,85 

3 
Κιμάς χοιρινός καθαρός 

νωπός 
κιλό 

240 4,87 1168,80 

4 
Χοιρινή σπάλα άνευ 

οστών νωπό 
κιλό 

746 4,87 3633,02 
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5 
Κοτόπουλο νωπό 

ολόκληρο 
κιλό 

2800 3,27 

 

9156,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

35.133,17€ 

 

ΦΠΑ 13% 

4.568,83€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

39.702,00€ 

 

 

1.3  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΛΑΔΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αραβοσιτέλαιο 5lt 

τεμ. 
54 10,90 

588,60 

 

2 
Ελαιόλαδο 5lt 

τεμ. 
265 18,23 

4830,95 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
5.419,55€ 

 

ΦΠΑ 23% 
135,38€ 

 

ΦΠΑ 13% 
628,05€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
6.182,98€ 

 

 

1.4  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτος τύπου 70% 

φρατζόλα 
500gr 

12980 0,80 10.384,00 

2 
Τσουρεκάκια 

τεμ. 
800 0,55 

440,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
10.824,00€ 

 

ΦΠΑ 13% 
1.407,12€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
12.231,12€ 

 

 

1.5. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 1916,00 0,66 1264,56 

2 
Αχλάδια 

κιλό 
1130,00 1,77 

2000,10 

 

3 
Δεματικά 

τεμ. 
1260,00 0,35 

441,00 

 

4 
Καρότα 

κιλό 
660,00 1,33 

877,80 

 

5 
Καρπούζια 

κιλό 
1460,00 0,71 

1036,60 

 

6 
Κολοκυθάκια 

κιλό 
445,00 2,17 

965,65 

 

7 
Κρεμμύδια ξερά 

κιλό 
1205,00 0,80 

964,00 

 

8 Λάχανο κιλό 1180,00 0,64 755,20 
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9 
Λεμόνια 

κιλό 
581,00 0,84 

488,04 

 

10 
Μανταρίνια 

κιλό 
602,00 1,08 

650,16 

 

11 
Μαρούλια 

τεμ. 
600,00 0,50 

300,00 

 

12 
Μελιτζάνες 

κιλό 
308,00 1,33 

409,64 

 

13 Μήλα στάρκιν φρέσκα κιλό 2510,00 1,59 3990,90 

14 
Μπανάνες 

κιλό 
2385,00 1,59 

3792,15 

 

16 
Ντομάτες 

κιλό 
1992,00 1,73 

3446,16 

 

17 
Πατάτες 

κιλό 
8150,00 1,02 

8313,00 

 

18 
Πεπόνι 

κιλό 
763,00 1,28 

976,64 

 

19 
Πιπεριές 

κιλό 
207,00 1,39 

287,73 

 

20 
Πορτοκάλια μέρλιν 

κιλό 
735,00 0,86 

632,10 

 

21 
Σκόρδα κιλό 141,00 3,98 

561,18 

 

22 Κρεμμυδάκια χλωρά κιλό 179,00 0,35 62,65 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
32.215.26€ 

 

ΦΠΑ 13% 
4.176,77€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13% 
36.392.03€ 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α\Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ 

 

1 Είδη Παντοπωλείου 65.488.71€ 

 

2 Είδη Κρεοπωλείου 39.702.00€ 

 

3 Ελαιόλαδο 6.182.98€ 

 

4 Είδη Αρτοποιείου 12.231.12€ 

 

5 Είδη Οπωροπωλείου 36.392.03€ 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 159.996.84€ 

 

 

Οι τιμές στις κατηγορίες Ειδών Κρεοπωλείου, Ειδών Αρτοποιείου, Ειδών  Οπωροπωλείου,  και 

Ελαιόλαδου είναι βάση του Δελτίου Τιμών του Τμήματος Εμπορίου, εκτός από τα : 

1) Α\Α  “3”, “4”, “5” στα Είδη Κρεοπωλείου 

2) Α\Α “1” στα Είδη Ελαιόλαδου 

3) Α/Α “5”, “18” στα Είδη Οπωροπωλείου 

4) Α/Α “1”, “2” στα Είδη Αρτοποιείου 
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2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΟΠ) 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο καταναλωτικών αγαθών για τις ανάγκες των 

παιδικών σταθμών (Καβαρινού & Προσχολικό Κέντρο Αγ.Αποστόλων) και για το Δημοτικό Συσσίτιο του 

Δ.Ο.Π για το έτος 2016 και προβλέπει τα παρακάτω είδη: 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΠ 

2.1  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Κρέας μόσχου άνευ οστών 

(σπάλα) νωπό 
κιλό 

650 
8,65 5.662,50 

2. Χοιρινή σπάλα άνευ οστών 

νωπό 
κιλό 

500 
4,60 2.300,00 

3. Κιμάς μόσχου καθαρός 

(σπάλα) 
κιλό 650 

8,65 
5.662,50 

4. 

Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο 
κιλό 800 

  

3,27 

  

2.616,00 

5. Kοτόπουλο φιλέτο  κιλό  70 7,70 539,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
16.780,00 

ΦΠΑ 13% 

 

2.181,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 
18.961,40 

 

 

 

 

2.2  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
   Άρτος τύπου 70%      

      φρατζόλα. 
500γρ. 1.000 0,83 830,00 

2. Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 29.400 0,38 11.172,00 

3. 
Τσουρεκάκι 80γρμ. τεμ. 1.000 

0,55 550,00 

Α\Α ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Είδη Κρεοπωλείου 16.780,00 2.181,40 18.961,40 

2 Είδη Αρτοποιείου 13.252,00 1.768,96 15.020,96 

3 Είδη Οπωροπωλείου 21.039,10 2.735,08 23.774,18 

5 Είδη Παντοπωλείου 23.968,15 3.845,47 27.813,62 

     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 75.039,25 10.530,91 85.570,16 
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4. 
Φόρμα τοστ  500γρμ. τεμ. 200 

1,19 238,00 

5. 
Τυροπιτάκι μικρό (κουρού) κιλ.  

56 8,25 462,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13.252,00 

ΦΠΑ 13% 1.662,70 

ΦΠΑ 23% 106,26 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 15.020,96 

 

2.3  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  άνευ 
ΦΠΑ  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

        

1. Ντομάτες  κιλό 1000 1,95 1.950,00 

2. Αγγούρια  τεμ. 1000 0,75 750,00 

3. Καρότα  κιλό 560 1,50 840,00 

4. Λεμόνια   κιλό 150 0,95 142,50 

5. Πατάτες  κιλό 4.200 0,82 3.444,00 

6. Πιπεριές ελλ. κιλό 400 1,57 628,00 

7. 
Δεματικά   

(σέλινο, μαϊντανό, άνιθο) 
τεμ. 500 0,40 200,00 

8. Σκόρδα  κιλό 60 3,44 206,40 

9. Λάχανο  κιλό 600 0,72 432,00 

10. Μαρούλια  τεμ. 1.400 0,57 798,00 

11. Κολοκυθάκια  κιλό 250 2,45 612,50 

12. Μελιτζάνες κιλό 300 1,50 450,00 

13. Κρεμμύδια ξερά κιλό 1.000 0,90 900,00 

14. Μήλα στάρκιν   
κιλό 

3.000 1,80 5.400,00 

15. Αχλάδια  κιλό 300 2,00 600,00 

16. Μπανάνες  κιλό 400 1,80 720,00 

17. Πορτοκάλια μέρλιν  κιλό 600 0,97 582,00 

18. Πεπόνι  κιλό 150 1,33 199,50 

18. Καρπούζια  κιλό 200 0,41 82,00 

19. Νεκταρίνια  κιλό 350 1,74 609,00 

20. Πράσο  κιλό 360 1,62 583,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 21.039,10 

ΦΠΑ 13% 2.735,08 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 23.774,18 

 

2.4  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 23% 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 
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1. Γίγαντες χύμα κιλό 200 3,65 730,00 94,90  

2. Φασόλια ψιλά χύμα κιλό 200 2,65 530,00 68,90  

3. Φακές  χύμα κιλό 200 1,95 390,00 50,70  

4. Ρεβίθια χύμα κιλό 200 3,35 670,00 87,10  

5. Φασόλια 

(μαυρομίτικα) χύμα 

κιλό 150 2,95 442,50 57,52  

6. Φασόλια 500γρ. τεμ. 80 1,40 112,00 14,56  

7. Φακές ψιλές 500γρ. τεμ. 80 1,30 104,00 13,52  

8. Ρύζι καρολίνα χύμα κιλό 500 1,85 925,00 120,25  

9. Ρύζι κίτρινο χύμα κιλό 400 1,85 740,00 96,20  

10. Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 50 1,40 70,00 9,10  

11. Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 150 1,65 247,50 32,17  

12. Μακαρόνια spaghetti 

500γρ. 

τεμ. 1000 0,90 900,00 117,00  

13. Μακαρόνια παστίτσιου 

500γρ 

τεμ. 500 1,40 700,00 91,00  

14. Μακαρόνια Πέννες 

500γρ. 

τεμ 720 0,90 648,00 84,24  

15. Μακαρονάκι κοφτό 

500γρ. 

τεμ 915 0,90 823,50 107,05  

16. Ζυμαρικά αστεράκι 

500γρ 

τεμ 100 0,90 90,00 11,70  

17. Κριθαράκι  μέτριο 

500γρ 

τεμ 1.000 0,90 900,00 117,00  

18. Φασολάκια κατ. χύμα. κιλό 300 1,75 525,00 68,25  

19. Φασολάκια κατ. 1 KG τεμ. 50 1,90 95,00 12,35  

20. Αρακάς κατ. χύμα κιλό 260 1,60 416,00 54,08  

21. Αρακάς κατ. 500γρ. τεμ. 100 1,75 175,00 22,75  

22. Ανάμεικτα λαχανικά 

κατεψυγμένα 

κιλό 250 1,60 400,00 52,00  

23. Σπανάκι κατεψυγμένο κιλό 200 1,60 320,00 41,60  

24. Γάλα εβαπορέ 410γρ. τεμ 600 0,90 540,00  124,20 

25. Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 200 1,10 220,00  50,60 

26. Παντζάρια 5κιλ. τεμ 80 4,55 364,00  83,72 

27. Μανιτάρια 

τεμαχισμένα 

(συσκ.3κιλ) 

τεμ 20 4,20 84,00  19,32 

28. Αγγουράκι τουρσί 

5κιλ. 

τεμ 60 5,10 306,00  39,78 

29. Πίκλες 5κιλ. τεμ 40 8,00 320,00  41,60 

30. Μαγειρικό 

λίπος(φυτίνη) 16κιλ. 

τεμ 10 46,80 468,00  107,64 

31. Βούτυρο 2κιλ. τεμ 30 7,40 222,00  51,06 

32. Μερέντα 10κιλ. τεμ 4 37,00 148,00 19,24  

33. Φρυγανιά τρίμμα 

400γρ. 

τεμ 50 1,15 57,50 7,47  

34. Μπισκότα πτι-μπερ τεμ 300 1,00 300,00  69,00 

35. Κρέμα άνθος 

αραβοσίτου βανίλια 

43γρ. 

τεμ 80 0,45 36,00  8,28 

36. Μέλι ανθέων 900γρ. τεμ 16 8,30 132,80 17,26  

37. Κακάο 125γρ. τεμ 24 1,45 34,80  8,00 

38. Μαρμελάδα 4κιλ τεμ 20 13,80 276,00  63,48 

39. Δημητριακά  1κιλ. τεμ 60 5,50 330,00  75,90 

40. Ζελέ 

200γρ.διαφορ.γεύσεις 

τεμ. 80 1,65 132,00  30,36 

41. Μαγιά μπύρας 8γρ τεμ 24 1,20 288,00  66,24 

42. Μπαίικιν  πάουντερ τεμ 40 0,45 18,00  4,14 
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20γρ (συσκ.3τχ) 

43. Ζελεδάκια διάφορες 

γεύσεις 

κιλό 5 7,95 39,75  9,14 

44. Αυγά καρτ.30τεμ. καρτ. 100 6,00 600,00 78,00  

45. Ξύδι 100% 5κg τεμ 25 5,50 137,50  31,62 

46. Ζωμός κότας  4κιλ. τεμ 10 32,00 320,00  73,60 

47. Αλεύρι μαλακό για 

όλες τις χρήσεις χύμα 

κιλό 90 1,10 99,00 12,87  

48. Αλεύρι φαρίνα 500γρ. τεμ 75 0,90 67,50 8,77  

49. Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 8 0,90 7,20 0,94  

50. Κορν φλάουρ χύμα κιλό 12 1,40 16,80 2,18  

51. Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος 500γρ. 

τεμ 200 0,65 130,00 

 

 29,90 

52. Τοματάκι  

ψιλοκομμένο(κονκασέ) 

3κιλ. 

τεμ 280 4,15 1.162  267,26 

53. Τοματοπολτός(πελτές) 

επαγγελματική 

συσκευασίας  5κιλ 

τεμ 35 6,90 241,50  55,54 

54. Τυρί κασέρι κιλό 50 9,20 460,00 59,80  

55. Τυρί Regato κιλό 120 8,45 1.014,00 131,82  

56. Τυρί  Edam κιλό 50 6,45 322,50 41,92  

57. Τυρί φέτα πρόβειο 

1κιλό 

κιλό 50 9,40 470,00 61,10  

58. Λευκό τυρί κιλό 200 6,84 1.368,00 177,84  

59. Γαλοπούλα βραστή κιλό 8 12,95 103,60 13,47  

60. Ψάρι (κοκκινόψαρο) 

κατεψυγμένο 

κιλό 30 7,50 225,00 29,25  

61. Αλάτι 12,50κιλ. τεμ 10 10,50 105,00  24,15 

62. Αλάτι 500γρ τεμ 30 0,45 13,50  3,10 

63. Πιπέρι 500γρ. τεμ 20 11,90 238,00  54,74 

64. Μοσχοκάρυδο 

100γρ.(τεμ.) 

τεμ 8 8,30 66,40  15,27 

65. Ρίγανη 500γρ τεμ 16 3,30 52,80  12,14 

66. Κύμινο 100γρ. τεμ 16 3,60 57,60  13,25 

67. Θυμάρι 500γρ τεμ 10 5,30 53,00  12,19 

68. Δυόσμος 500γρ. τεμ 16 3,20 51,20  11,78 

69. Δεντρολίβανο 500γρ τεμ 15 4,30 64,50  14,83 

70. Ξύλα κανέλας 500γρ τεμ 16 2,60 41,60  9,57 

71. Κανέλα σκόνη 500γρ τεμ 16 3,60 57,60  13,25 

72. Δάφνη 250γρ τεμ 10 2,40 24,00  5,52 

73. Πουρές σκόνη 25 

κιλών (τιμή ανά κιλό) 

τεμ. 175 3,20 560,00  128,80 

74. Αλουμινόχαρτο 40μ τεμ 15 5,20 78,00  17,94 

75. Αντικολλητικό χαρτί 

(Λαδόκολλα) 50 μ 

τεμ 15 5,90 88,50  20,35 

76. Μεμβράνη 

επαγγελματικής 

χρήσης 

τεμ 15 5,50 82,50  18,97 

77. Βανίλια άρωμα 

σετ 5τεμ. 

Πακ. 40 0,50 20,00  4,60 

78. Χυμός 1lt ανάμεικτος  

σε τετραπακ 

τεμ. 230 1,30 299,00  68,77 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

23.968,15 2.085,87 1.759,60 

    ΦΠΑ 13% 2.085,87   

   ` ΦΠΑ 23% 1.759,60   
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    ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

27.813,62   

 

 

· Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες-κατηγορίες των προιόντων ή και για κάθε 

μία ξεχωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά μιας ομάδας δεν θα γίνει 

αποδεκτή. Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για μία κατηγορία τροφίμων 

και μόνο για ένα Νομικό Πρόσωπο (Δήμος ή ΔΟΠ), αλλά και για όλα μαζί. 

· Οι παραγγελίες θα δίδονται την προηγούμενη ημέρα από την Υπηρεσία και θα εκτελούνται 

αυστηρά την αμέσως επόμενη. 

· Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από το Δήμο και θα καλύπτουν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού καθόλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

· Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και ένα (1) χρόνο από την υπογραφή τους με δικαίωμα 

παράτασης έξι(6) μηνών, εφόσον δεν έχουν αναλωθεί τα ποσά της σύμβασης.  

· Οι κωδικοί του προϋπολογισμοί που θα χρεωθούν είναι: 15/6481.0001, 15/6481.0007, 

15/7341.0010, 15/6481.001, 15/6481.002. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης …………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ……………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. υπέρ της εταιρείας ……………………………………………, 

Δ/νση ……………………………………………. Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

του Δήμου Ρόδου για την ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 

............./…….-…..-2015 διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν 

έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  



      

223 

 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 

………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ………………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

εταιρείας …………………………………………………………, Δ/νση 

……………………………………………. Για τη καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 

…………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί σας για την ασφάλιση όλων των οχημάτων 

του Δήμου Ρόδου ή της  ………………………………… σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση 

κατακύρωσης  ............./…….-…..-2015  και το οποίο θα καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  

αξίας ………………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Για όλα τα είδη των 

ομάδων θα εισάγεται αριθμητικά η τιμή μονάδος χωρίς το φπα εκάστοτε προιόντος και η κατακύρωση θα 

γίνεται στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.  

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που στον ίδιο πίνακα προιόντων υπάρχουν 
προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και προιόντα με κριτήριο 
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κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση μειοδότης θα αναδειχθεί ο 
προμηθευτής που η συνολικά προσφερόμενη αξία άνευ φπα του πίνακα θα είναι η χαμηλότερη. 
 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος για τα προϊόντα με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την με τρία(3) δεκαδικά ψηφία 

αριθμό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή 

Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Τιμή αναφοράς για κιμά χοιρινό καθαρό άνευ φπα: = 5,05 ευρώ 

Παράδειγμα: 

 Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη 

Διακήρυξη) 2% για το ανωτέρω προϊόν. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 4,95 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής: 

5,05 - (5,05*0,02)= 4,950 

Επίσης, στο τέλος του πίνακα θα αναφέρει αριθμητικώς και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης που 
προσφέρει για την ομάδα προϊόντων ή για τα προϊόντα. Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης 
η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα 
με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη, σε 
μορφή pdf, με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Επ’ ουδενί η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης του 
διαγωνισμού. 
 

Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες-κατηγορίες των προϊόντων ή και για κάθε μία 

ξεχωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 

Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για μία κατηγορία τροφίμων και μόνο για ένα 

Νομικό Πρόσωπο (Δήμος ή ΔΟΠ), αλλά και για όλα μαζί (Δήμος και ΔΟΠ). Τα είδη παντοπωλείου 
θεωρούνται μία(1) ομάδα, ανεξαρτήτως φπα (13% ή 23%). 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 

υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται με την παρούσα διακήρυξη σε μορφή pdf με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Πιο αναλυτικά: 

      Οι προμηθευτές θα συμπληρώσουν στην πλατφόρμα την προσφορά για κάθε πίνακα προϊόντων που 

θέλουν να λάβουν μέρος. Έπειτα θα πολλαπλασιάσουν την ποσότητα του πίνακα που υπάρχει στην 

πλατφόρμα επί μία μέση τιμή, από τον πολλαπλασιασμό των οποίων θα βγει η συνολική προσφορά τους 
για το συγκεκριμένο πίνακα. Όμως, επιπλέον, θα πρέπει να επισυνάψουν και τον αναλυτικό πίνακα με 

τις προσφερόμενες τιμές από τον οποίο θα βγαίνει η συνολική ανωτέρω οικονομική προσφορά, όπως το 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 

     Δηλαδή πχ, αν το συνολικό άθροισμα της προσφοράς για τα είδη παντοπωλείου Δήμου Ρόδου είναι 

40.000 ευρώ άνευ φπα, τότε ο προμηθευτής θα συμπληρώσει στην πλατφόρμα την προσφορά: 10.000 

κιλά(ποσότητα πλατφόρμας) χ 4 ευρώ(μ.ο./κιλό) = 40.000 ευρώ και θα επισυνάψει τον αναλυτικό πίνακα 

με την προσφορά(όπως το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς) που θα έχει και αυτός άθροισμα 

40.000 ευρώ άνευ φπα (θα ταυτίζεται απόλυτα) ψηφιακά υπογεγραμμένος. 

 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Ο προσφέρων θα συμπληρώσει τους πίνακες που βρίσκονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς για 

τους οποίους θέλει να λάβει μέρος, μετά θα τους μετατρέψει σε αρχείο μορφής pdf, θα τους υπογράψει 

ψηφιακά και θα τους επισυνάψει στο ΕΣΗΔΗΣ στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Επουδενεί η 
Υπηρεσία δεν θα δεχθεί προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της μελέτης του διαγωνισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 Αλάτι 500gr τεμ 424   

2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 kg κιλό 315   

3 Αλεύρι φαρίνα 500gr. τεμ 1072   

4 Αλουμινόχαρτο 100 m * 45 cm τεμ 22,00   

5 
Αρακάς κατεψυγμένος 1 kg 

κιλό 
551   

6 Αυγά 6άδα τεμ 1730   

7 
Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. 

πακέτο 
461   

8 Βούτυρο 2kg τεμ 317   

9 Γάλα εβαπορέ 410gr τεμ 6430   

10 Γαρύφαλλο 100gr τεμ 78   

11 Γαρύφαλλο ολόκληρο 50gr τεμ 17,00   

12 Δάφνη 100 gr τεμ 68   

13 Δημητριακά 1kg τεμ 684   

14 Δυόσμος  100gr τεμ 34   

15 Ζάχαρη άσπρη 1 kg κιλό 774   

16 Ζάχαρη άχνη 400gr τεμ 48,00   

17 Ζελέ 200gr. διάφορες γεύσεις τεμ 915   

18 Κακάο 125gr. τεμ 179   

19 Κανέλα τριμμένη 500gr. τεμ 67   

20 Καφές στιγμιαίος 200gr τεμ. 93   

21 Κύμινο 500gr τεμ 69   

22 Κορν φλάουρ 500 gr τεμ. 145   

23 
Κρέμες άνθος αραβοσίτου 

βανίλια 43gr 
τεμ 

1863   

24 Κριθαράκι ψιλό 500gr τεμ 1153   

25 Μαγιά μπύρας 8 gr τεμ. 199   

26 Λαδόκολα  50 m τεμ 20,00   

27 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500gr τεμ 1680   

28 Μακαρόνια παστίτσιου 500gr τεμ 570   

29 Μακαρόνια σπαγγέτι 500gr τεμ 275   

30 Μακαρόνια Πέννες 500 gr τεμ 80   

31 
Μαρμελάδα 450γρ.  διάφορες 

γεύσεις 
τεμ 

559   

32 Μέλι ανθέων 900gr τεμ 317   

33 Μεμβράνη 250 m *45 cm τεμ 29   

34 Μοσχοκάρυδο 100gr. τεμ 61   

35 
Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 

3 τμχ) 
τεμ 

240   

36 Μπισκότα Πτι Μπερ 250gr τεμ 2530   

37 Νερό εμφιαλωμένο 0,5lt (24 τεμ) κιβώτιο 55   

38 Ξύδι 100% 400gr τεμ 113   

39 Ξύδι 100% 5kg τεμ 60   

40 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt τεμ 21   

41 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ. 70   

42 Πιπέρι 500gr τεμ 47   

43 Πουρές 1 kg τεμ 127   
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44 Ρίγανη 500gr τεμ 45   

45 Ρύζι καρολίνα 500gr τεμ 800   

46 Ρύζι κίτρινο 500gr τεμ 1390   

47 Σόδα 30gr τεμ 57   

48 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 224   

49 Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 3kg 
τεμ 

100,00   

50 Τοματάκι ψιλοκομμένο 

(κονκασέ) 400gr 
τεμ 

1405   

51 Τοματοπολτός 800gr τεμ 338   

52 
Τοματοχυμός συμπυκνωμένος 

500gr 
τεμ 

1366   

53 Τυρί EDAM κιλό 531   

54 Τυρί REGATO κιλό 324   

55 
Τυρί φέτα πρόβειο 1kg 

τάπερ 
590,00   

56 Φακές 500gr τεμ 921   

57 Φασολάκια κατεψυγμένα 1kg κιλό 461   

58 Φασόλια 500gr τεμ 831   

59 
Χυμός 1lt ανάμεικτος  σε 

τετραπακ 
τεμ 

1593   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΦΠΑ 23%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

 

Κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

1.2  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Κρέας μόσχου άνευ 

οστών (νουά) νωπό 
κιλό 

850   

2 

Κιμάς μόσχου 

καθαρός (νουά) 

νωπός 

κιλό 

1495   

3 
Κιμάς χοιρινός 

καθαρός νωπός 
κιλό 

240   

4 
Χοιρινή σπάλα άνευ 

οστών νωπό 
κιλό 

746   

5 
Κοτόπουλο νωπό 

ολόκληρο 
κιλό 

2800   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
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Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 5 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

1,2,3,4. Η κατακύρωση θα είναι συνολική για όλη την ομάδα. Ο προσφέρων στον ανωτέρω πίνακα θα 

υπολογίσει το προσφερόμενο ποσοστό(%) έκπτωσης αφαιρούμενο επί της τιμής και θα βγάλει συνολική 

αξία. Η έκπτωση θα υπολογίζεται στον πίνακα προσφοράς και, επίσης, θα αναγράφεται αριθμητικώς και 

από κάτω. 

 

1.3  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΛΑΔΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Αραβοσιτέλαιο 5lt 

τεμ. 
54  

 

 

2 
Ελαιόλαδο 5lt 

τεμ. 
265  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

 

ΦΠΑ 23% 
 

 

ΦΠΑ 13% 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 1 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

2. Η κατακύρωση θα είναι συνολική για όλη την ομάδα. Ο προσφέρων στον ανωτέρω πίνακα θα 

υπολογίσει το προσφερόμενο ποσοστό(%) έκπτωσης αφαιρούμενο επί της τιμής και θα βγάλει συνολική 

αξία. Η έκπτωση θα υπολογίζεται στον πίνακα προσφοράς και, επίσης, θα αναγράφεται αριθμητικώς και 

από κάτω. 

 

1.4  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 
Άρτος τύπου 70% 

φρατζόλα 
500gr 

12980   

2 
Τσουρεκάκια 

τεμ. 
800  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

 

ΦΠΑ 13% 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1 Αγγούρια τεμ. 1916,00   

2 Αχλάδια κιλό 1130,00   

3 Δεματικά τεμ. 1260,00   

4 Καρότα κιλό 660,00   

5 Καρπούζια κιλό 1460,00   

6 Κολοκυθάκια κιλό 445,00   

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 1205,00   
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8 Λάχανο κιλό 1180,00   

9 Λεμόνια κιλό 581,00   

10 Μανταρίνια κιλό 602,00   

11 Μαρούλια τεμ. 600,00   

12 Μελιτζάνες κιλό 308,00   

13 Μήλα στάρκιν φρέσκα κιλό 2510,00   

14 Μπανάνες κιλό 2385,00   

16 Ντομάτες κιλό 1992,00   

17 Πατάτες κιλό 8150,00   

18 Πεπόνι κιλό 763,00   

19 Πιπεριές κιλό 207,00   

20 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 735,00   

21 Σκόρδα κιλό 141,00   

22 Κρεμμυδάκια χλωρά κιλό 179,00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 13%  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΟΠ) 
2.1  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

1. Κρέας μόσχου άνευ οστών 

(σπάλα) νωπό 
κιλό 

650 
  

2. Χοιρινή σπάλα άνευ οστών 

νωπό 
κιλό 

500 
  

3. Κιμάς μόσχου καθαρός 

(σπάλα) νωπός 
κιλό 650 

 
 

4. Κοτόπουλο νωπό 

ολόκληρο 
κιλό 800 

  

5. Kοτόπουλο φιλέτο νωπό  κιλό  70   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
 

ΦΠΑ 13% 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 
 

 

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το α/α 5 και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα α/α 

1,2,3,4. Ο προσφέρων στον ανωτέρω πίνακα θα υπολογίσει το προσφερόμενο ποσοστό (%) έκπτωσης 

αφαιρούμενο επί της τιμής και θα βγάλει συνολική αξία. 

 

2.2  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
   Άρτος τύπου 70%      

      φρατζόλα. 
500γρ. 1.000   

2. Άρτος λευκός   250γρ. τεμ. 29.400   
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3. 
Τσουρεκάκι 80γρμ. τεμ. 1.000 

  

4. 
Φόρμα τοστ  500γρμ. τεμ. 200 

  

5. 
Τυροπιτάκι μικρό (κουρού) κιλ.  

56   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

 

ΦΠΑ 13% 
 

 

ΦΠΑ 23% 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

 

2.3  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  άνευ 
ΦΠΑ  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

        

1. Ντομάτες  κιλό 1000   

2. Αγγούρια  τεμ. 1000   

3. Καρότα  κιλό 560   

4. Λεμόνια   κιλό 150   

5. Πατάτες  κιλό 4.200   

6. Πιπεριές ελλ. κιλό 400   

7. 
Δεματικά   

(σέλινο, μαϊντανό, άνιθο) 
τεμ. 500   

8. Σκόρδα  κιλό 60   

9. Λάχανο  κιλό 600   

10. Μαρούλια  τεμ. 1.400   

11. Κολοκυθάκια  κιλό 250   

12. Μελιτζάνες κιλό 300   

13. Κρεμμύδια ξερά κιλό 1.000   

14. Μήλα στάρκιν   
κιλό 

3.000   

15. Αχλάδια  κιλό 300   

16. Μπανάνες  κιλό 400   

17. Πορτοκάλια μέρλιν  κιλό 600   

18. Πεπόνι  κιλό 150   

18. Καρπούζια  κιλό 200   

19. Νεκταρίνια  κιλό 350   

20. Πράσο  κιλό 360   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 

 

2.4  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 
23% 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

  

1. Γίγαντες χύμα κιλό 200 3,65    

2. Φασόλια ψιλά χύμα κιλό 200 2,65    

3. Φακές  χύμα κιλό 200 1,95    

4. Ρεβίθια χύμα κιλό 200 3,35    

5. Φασόλια 

(μαυρομίτικα) χύμα 

κιλό 150 2,95    

6. Φασόλια 500γρ. τεμ. 80 1,40    

7. Φακές ψιλές 500γρ. τεμ. 80 1,30    

8. Ρύζι καρολίνα χύμα κιλό 500 1,85    

9. Ρύζι κίτρινο χύμα κιλό 400 1,85    

10. Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 50 1,40    

11. Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 150 1,65    

12. Μακαρόνια spaghetti 

500γρ. 

τεμ. 1000 0,90    

13. Μακαρόνια 

παστίτσιου 500γρ 

τεμ. 500 1,40    

14. Μακαρόνια Πέννες 

500γρ. 

τεμ 720 0,90    

15. Μακαρονάκι κοφτό 

500γρ. 

τεμ 915 0,90    

16. Ζυμαρικά αστεράκι 

500γρ 

τεμ 100 0,90    

17. Κριθαράκι  μέτριο 

500γρ 

τεμ 1.000 0,90    

18. Φασολάκια κατ. 

χύμα. 

κιλό 300 1,75    

19. Φασολάκια κατ. 1 

KG 

τεμ. 50 1,90    

20. Αρακάς κατ. χύμα κιλό 260 1,60    

21. Αρακάς κατ. 500γρ. τεμ. 100 1,75    

22. Ανάμεικτα λαχανικά 

κατεψυγμένα 

κιλό 250 1,60    

23. Σπανάκι 

κατεψυγμένο 

κιλό 200 1,60    

24. Γάλα εβαπορέ 410γρ. τεμ 600 0,90    

25. Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 200 1,10    

26. Παντζάρια 5κιλ. τεμ 80 4,55    

27. Μανιτάρια 

τεμαχισμένα 

(συσκ.3κιλ) 

τεμ 20 4,20    

28. Αγγουράκι τουρσί 

5κιλ. 

τεμ 60 5,10    

29. Πίκλες 5κιλ. τεμ 40 8,00    

30. Μαγειρικό 

λίπος(φυτίνη) 16κιλ. 

τεμ 10 46,80    

31. Βούτυρο 2κιλ. τεμ 30 7,40    

32. Μερέντα 10κιλ. τεμ 4 37,00    

33. Φρυγανιά τρίμμα 

400γρ. 

τεμ 50 1,15    
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34. Μπισκότα πτι-μπερ τεμ 300 1,00    

35. Κρέμα άνθος 

αραβοσίτου βανίλια 

43γρ. 

τεμ 80 0,45    

36. Μέλι ανθέων 900γρ. τεμ 16 8,30    

37. Κακάο 125γρ. τεμ 24 1,45    

38. Μαρμελάδα 4κιλ τεμ 20 13,80    

39. Δημητριακά  1κιλ. τεμ 60 5,50    

40. Ζελέ 

200γρ.διαφορ.γεύσεις 

τεμ. 80 1,65    

41. Μαγιά μπύρας 8γρ τεμ 24 1,20    

42. Μπαίικιν  πάουντερ 

20γρ (συσκ.3τχ) 

τεμ 40 0,45    

43. Ζελεδάκια διάφορες 

γεύσεις 

κιλό 5 7,95    

44. Αυγά καρτ.30τεμ. καρτ. 100 6,00    

45. Ξύδι 100% 5κg τεμ 25 5,50    

46. Ζωμός κότας  4κιλ. τεμ 10 32,00    

47. Αλεύρι μαλακό για 

όλες τις χρήσεις χύμα 

κιλό 90 1,10    

48. Αλεύρι φαρίνα 

500γρ. 

τεμ 75 0,90    

49. Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 8 0,90    

50. Κορν φλάουρ χύμα κιλό 12 1,40    

51. Τοματοχυμός 

συμπυκνωμένος 

500γρ. 

τεμ 200 0,65    

52. Τοματάκι  

ψιλοκομμένο(κονκασ

έ) 3κιλ. 

τεμ 280 4,15    

53. Τοματοπολτός(πελτές

) επαγγελματική 

συσκευασίας  5κιλ 

τεμ 35 6,90    

54. Τυρί κασέρι κιλό 50 9,20    

55. Τυρί Regato κιλό 120 8,45    

56. Τυρί  Edam κιλό 50 6,45    

57. Τυρί φέτα πρόβειο 

1κιλό 

κιλό 50 9,40    

58. Λευκό τυρί κιλό 200 6,84    

59. Γαλοπούλα βραστή κιλό 8 12,95    

60. Ψάρι (κοκκινόψαρο) 

κατεψυγμένο 

κιλό 30 7,50    

61. Αλάτι 12,50κιλ. τεμ 10 10,50    

62. Αλάτι 500γρ τεμ 30 0,45    

63. Πιπέρι 500γρ. τεμ 20 11,90    

64. Μοσχοκάρυδο 

100γρ.(τεμ.) 

τεμ 8 8,30    

65. Ρίγανη 500γρ τεμ 16 3,30    

66. Κύμινο 100γρ. τεμ 16 3,60    

67. Θυμάρι 500γρ τεμ 10 5,30    

68. Δυόσμος 500γρ. τεμ 16 3,20    

69. Δεντρολίβανο 500γρ τεμ 15 4,30    

70. Ξύλα κανέλας 500γρ τεμ 16 2,60    

71. Κανέλα σκόνη 500γρ τεμ 16 3,60    

72. Δάφνη 250γρ τεμ 10 2,40    

73. Πουρές σκόνη 25 

κιλών (τιμή ανά κιλό) 

τεμ. 175 3,20    

74. Αλουμινόχαρτο 40μ τεμ 15 5,20    
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75. Αντικολλητικό χαρτί 

(Λαδόκολλα) 50 μ 

τεμ 15 5,90    

76. Μεμβράνη 

επαγγελματικής 

χρήσης 

τεμ 15 5,50    

77. Βανίλια άρωμα 

σετ 5τεμ. 

Πακ. 40 0,50    

78. Χυμός 1lt ανάμεικτος  

σε τετραπακ 

τεμ. 230 1,30    

    ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

   

    ΦΠΑ 13%  

 

  

   ` ΦΠΑ 23%  

 

  

    ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

   

Κριτήριο κατακύρωσης η συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

13/2016 (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως 

ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και 

την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 19
ο        

           Απόφ. Αρ.95/2016  (Α.Δ.Α: Ω932Ω1Ρ-Ν4Λ) 

Έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για τη «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 139.489,63 Ευρώ με ΦΠΑ  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/23768/31-03-2016) 

  

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/23768/31-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ρόδου, έτους 2016»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 139.489,63 Ευρώ με ΦΠΑ, ως κατωτέρω:

 

 

«Θέμα:  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης, για τη διεξαγωγή  Ανοικτού ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού για τη «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Ρόδου>>  έτους 2016 

Παρακαλούμε όπως   : 

· Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και τη κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 

Δήμου Ρόδου  έτους 2016»  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της διακήρυξης για 

την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ρόδου  έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/23768/31-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την 

προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

139.489,63 € (με  Φ.Π.Α.23%), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

Διακήρυξης και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο των υλικών. Η προμήθεια  

θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών,  όπως αναφέρονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Δ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο ημερών από την ημερομηνία  της τελευταίας  δημοσίευσης 

της  περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 

Π1/2390/2013. 

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΙ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση και στη 

σχετική μελέτη  του Δήμου Ρόδου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

Α2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αριθμός CPV 

 

18100000-0 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……/……/2016 ……./……/2016 

10:00 

……./……/

2016 15:00 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 

 

Α3. Δεκτοί στον διαγωνισμό 

    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

 Οι προμηθευτές πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας του Δήμου.  
Προϋποθέσεις νια τη δυνατότητα συμμετοχής  στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς , αιτούνται ,μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»,την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

· Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX 

Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ): 

Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη για το θέμα αυτό (π.χ. προθεσμίες 

κλπ),πρέπει να αναφερθούν και τα εξής: 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών -διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς ,δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτηση τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 

ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του 
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διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

αυτές παρέχονται έξι (6) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

(Άρθρο 3 παρ.9 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο , δεν εξετάζονται 

 

Α4. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ίση προς το 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς 

Φ.Π.Α.  βάση του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014  δηλαδή 2.268,12.€,  ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ 

της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2016 )   

Β)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

·  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

·  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

·  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

·  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία 

ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

· αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

• Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το 

ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων 

του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με 

τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Γ)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

· Δεν τελούν υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση  

· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

Δ 1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 

από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα 
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εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην 

επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι 

τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 

Δ 2) Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση. 

Ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΣΤ)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

δε θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν 

συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

Ζ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα υλικά 

στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα  

Η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

Θ) Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  

Ι) υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια 

αρχή για παράδοση υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

ΙΑ) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει αναλυτικά όλα τα ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένο το 

προσωπικό της επιχείρησης. 

ΙΒ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι αναφερόμενοι στο άρθρο 45 της αριθμ. 

2004/18ΕΚ Οδηγίας λόγοι αποκλεισμού. 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

      Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  

α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες,  

Β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί  και ότι δεν 

έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της εταιρείας από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

Γ) όλα τα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να φέρουν 

υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων αυτών. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίζεται το 

ανάλογο καταστατικό με την τελευταία τροποποίηση στο οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητα των 

νόμιμων εκπροσωπών τους. 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α)    Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω  

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

γ)   Πιστοποιητικό ως παράγραφος δ και ε των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 

Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  

στους οποίους  μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

           γ)  Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους 

υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 

ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για 

τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας  της 

Ελλάδος. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα 

της επιχείρησης και να υπογράφονται 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέρονται και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται 

επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει 

και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη 

όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με 

έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε 

για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου 

Αν τα παραπάνω στοιχεία - δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή 

είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Oι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993).
105 

4. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. 

2.(α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

VII. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την παρ.Α3(β) της παρούσας 

                                                 
105 ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση 

του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμωςτη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο με το πέρας 

της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το 

αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Επισημαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.  
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διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Τμήμα 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Δ/νση Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410-35445  πλην των 

Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας και είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  

(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς} 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών . 

 

VIII. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη του Δήμου. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 

τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ,στην οποία θα δηλώνεται ότι οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία 

σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
106 

                                                 
106

 Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης τους εντός της προθεσμίας των τριών 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
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2.(β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Δεκτές  στο διαγωνισμό γίνονται οι προσφορές των  προμηθευτών που υποβάλουν προσφορά για το 

σύνολο της προμήθειας του Δήμου όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη του διαγωνισμού, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Τιμές: 
Για τα είδη ατομικής προστασίας   θα εισάγετε αριθμητικά τη τιμή μονάδος εκάστοτε προϊόντος και η 

κατακύρωση θα γίνεται στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

3.Τρόπος πληρωμής 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της παραδοτέας ποσότητας, μετά την οριστική παραλαβή 

και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του 

κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των 

οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του 

Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους  ότι ο ανάδοχος της προμήθειας  βαρύνεται με 

κράτηση για φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με το 

κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

4.Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

4.1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν. 

4.2)Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

4.3)Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα μέχρι 

31/12/2016 . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υπολογισμός 

του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

                                                                                                                                                
να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει 

ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί. Σε 

περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών 

(3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά 

που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η 

αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της 

προθεσμίας που θα του ορισθεί. 
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Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Όπως αναφέρεται στο : A3.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α) Για τους Έλληνες πολίτες, παράγραφος 1. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., νόμος 4281/2014. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια , επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης . 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014  

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι ……./……./2016  και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των 

αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων , 

σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
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 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκείμενο να 

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Διαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης  προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της , εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 

κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ,προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών. 

· Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

· Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

· Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες-οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

                                                 
3 Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει: Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», OL συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ϋα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του 

συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, η 

υπηρεσία ϋα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που ϋα πρέπει να προσέλϋουν για το σκοπό αυτό 
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με  τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών     και 

στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές  ανάμεσα σε προμηθευτές θα γίνεται  κατανομή της 

προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ ισοδύναμων προσφορών ή θα  διενεργείται κλήρωση 

με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα 

στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση  τους όρους της 

διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από όρους της 

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι η επί 

ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης που προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)  Την κατανομή της προμήθειας εφ’ όσον πρόκειται για διαιρετό μεταξύ  

     ισοδύναμων  προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 

μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός 

να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

7. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις 

προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.  

8. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου 

και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 

των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 2 μήνες μετά την υπογραφή της. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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Ενστάσεις - Προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 

κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της 

διακήρυξης έως την ημέρα υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 

προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού 

και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, (άρθρο 15 
του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για 

την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 

δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε1. Παραλαβή των υλικών Χρόνος-Τόπος- Τρόπος παράδοσης 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για το Δήμο Ρόδο οι ποσότητες των ειδών  θα γίνεται εφάπαξ στις εγκαταστάσεις του Δήμου που θα 

υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα είδη  τους δύο μήνες  από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων  που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αλλά όχι και  λιγότερο από το 70% .  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις 

του Δήμου που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται  εφάπαξ με βάση τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο προμηθευτής  θα πληρώνεται αφού 

πρώτα προσκομίσει τα απαιτούμενα από το Νόμο Δικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες 

βεβαιώσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου . 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν , η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο. 
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Κατά την πληρωμή γίνονται οι απαιτούμενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται από το νόμο. 

Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στην κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

15.Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Δήμου www.rhodes.gr και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

16.Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο (2) Οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορία , σε δύο (2) ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες,  σε μία (1) εβδομαδιαία Νομαρχιακή 

εφημερίδα και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

17.Η διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 

18.Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 

περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την 

διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για 

προμήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι 

τον κατ' ανάθεση ανάδοχο (σχετική η με αριθμ ΓνΝΣΚ 156/2000). 

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.2286/95 ,του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, του Π.Δ.60/07 

και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , όπως ισχύουν. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των 

εργαζομένων του Δήμου Ρόδου. 

Οι εργαζόμενοι ανά θέση εργασίας τους είναι ως εξής : 

   

 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 35 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 21 

ΚΗΠΟΥΡΟΙ 30 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

162 

ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

48 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  75 

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

44 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  22 

ΕΠΟΠΤΕΣ – ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 27 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ   

37 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  9 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ  6 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 11 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 4 

ΜΑΓΕΙΡΟΙ – ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

541 

 

Η μελέτη συντάχθηκε βάσει της Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006, του Π.Δ. 396/94 

(ΦΕΚ 220 Α) ,του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 11389/93 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) τις σχετικές ερμηνευτικές 

εγκυκλίους καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2286/1995. 

Η προμήθεια αφορά τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006 μέσα προστασίας των εργαζομένων 

ανάλογα με τη θέση εργασίας τους, όπως γάντια διαφόρων τύπων, κράνη, μέσα προστασίας αναπνοής , 

προστατευτική ενδυμασία, υποδήματα, αδιάβροχακ.λ.π. 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 139.489,63 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23 %.  

Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στη παρούσα μελέτη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95. 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα βαρύνει τους κωδικούς προϋπολογισμού 2016, ως εξής: 

 

Κ.Α. ΠΟΣΟ 

15-6063.0002 3.000.00 € 

20-6063.0002 46.500,00 € 

30-6063.0002 20.000,00 € 

35-6063.0002 25.000,00 € 

40-6063.0002 5.000,00 € 

45-6063.0002 2.000,00 € 

70-6063.0002 38.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 139.500,00 € 

 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο αντικείμενο της εργασίας για την 

οποία προορίζονται και των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει πιστοποίηση των υπό προμήθεια προϊόντων, για την ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων, (εκτός από τα ψάθινα καπέλα) ,  και να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ιδίου 

αν είναι κατασκευαστής η του εισαγωγέα ,για την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα 

πρότυπα και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 

1.Δερματοπάνινα γάντια  
 Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές 

, συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε 

κήπους , μηχανοτεχνίτες   

Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  

Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα 

με ελαστική ταινία σύσφιξης . 

 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών: 
v 2 (τριβή) 

v 1 (κοπή με λεπίδα) 

v 2 (διάσχιση) 

v 2 (διάτρηση)        

    

  Σήμανση: 
v CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 

v Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2.                 

                
Μέγεθος: 8 έως 12 (S/8, M/9, L/10, XL/11, XXL/12) 

 

2.Γάντια από PVC  

Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους  , 

όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς κάδων , σε νεκροταφεία .   

Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος περίπου 30cm και πάχος 1mm. 

Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν   ανθιδρωτικό υλικό. 
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Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1: 
v 3(τριβή) 

v 1(κοπή με λεπίδα) 

v 2(διάσχιση) 

v 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374-3:2003 

            Σήμανση:      
v CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 

v Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

v Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Απαραίτητη είναι η 

αναφορά του χημικού στοιχείου για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το προϊόν. 

   
 

3.Γάντια από νιτρίλιο  
Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως 

στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 

Χαρακτηριστικά Έχουν μήκος περίπου 30 cm, πάχος 0,5 mm 

Είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. 

με επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 όπου σημαίνει 
· 3 (τριβή) 

· 1 (κοπή με λεπίδα) 

· 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 
Διαθέσιμα μεγέθη: 7 έως 11  

Σήμανση: 
23.1 CE       

23.2 Κατασκευαστής, Κωδικός  προϊόντος , Έτος κατασκευής (Στο χαρτοκιβώτιο). 

23.3 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1. 

v Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

 
 

4.Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο  
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή 

σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , σε υδραυλικούς και σε βαφές . 

Έχουν μήκος 20-25 cm. 

Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει από χημικές 

ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,,2 όπου: 
v 3(τριβή) 

v 1(κοπή με λεπίδα) 
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v 2(διάσχιση) 

v 2(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 

 Σήμανση:       

v CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής. 

v Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2. 

 
                                      

Μέγεθος: 9 έως 11 (9, 10, 11) 

 

5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης   
Πεδίο χρήσης : για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών . 

Έχουν μήκος περίπου 20 cm και πάχος τουλάχιστον 0,1mm για μέγιστη αντοχή. 

Και είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο δεν θα φέρουν πούδρα. 

Είναι μιας χρήσης και δεν έχει σημασία η μηχανική αντοχή . 

Και είναι συσκευασμένα σε κουτιά  100  τεμαχίων. 

Πρότυπα ΕΝ 374 

Σήμανση: 
v  CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής. 

v Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 

 

  
Μεγέθη: 7-10 (S-XL) 

         6. Γάντια συγκολλητών  
Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  

Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία 

παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις 

λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1. 

           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3,1,3,1,4,Χ. 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 

            Σήμανση:       

v CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής. 

v Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

v Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 

 
7. Γάντια ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
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Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις 

Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία 

παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις 

λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1. 

           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3,1,3,1,4,Χ. 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 

            Σήμανση:       

v CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής. 

v Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

v Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
 

8. Γάντια μονωτικά χαμηλής τάσης 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 

Έχουν μήκος 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. 

Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 

v CE       

v Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , αριθμός σειράς . 

v 00(Προστασία μέχρι 500V) 

v RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος ) 

v Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  

v Έτος και μήνα κατασκευής 

v Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια .  

Μέγεθος: 9-11 

 

 
 

9.Κράνη  
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές 

εργασίες . 

Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό, για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν 

προτιμότερο : 

Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας  κίνησης ,για να ρυθμίζεται και αφού έχει 

φορεθεί. 

Στον ιμάντα προσώπου υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί  και 

να πλυθεί . 

Υπάρχουν οπές αερισμού που διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 

 Πρότυπο ΕΝ 397 

 Σήμανση: 

CE 

Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής  

440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 
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Επίσης υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή χρήση, συντήρηση 

και αποθήκευση. 

Συνοδά  παραστατικά: 

Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού  να προσκομίσει πιστοποιητικά των υλικών, από πιστοποιημένο 

φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

Προσφορές υλικών χωρίς την προαναφερθείσα σήμανση και τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά δοκιμών, 

δεν γίνονται αποδεκτά για συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

10.Γυαλιά μάσκα (goggles)  
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή σκόνες)  ή και από 

μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος  που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 

αντιθαμβωτική επένδυση , με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα 

στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου  αερισμού. 

Πρότυπο ΕΝ 166: 

  Σήμανση : 

Στο πλαίσιο :           

CE          

Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 

Β  Μηχανική αντοχή 

3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

4  Προστασία από σκόνη 

Στον οπτικό δίσκο: 

1  Οπτική κλάση 

Β  Μηχανική  αντοχή 

K  Προστασία έναντι τριβής 

Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 

9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 

 

11. Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία  
Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  

Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 

Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για 

καλύτερη προσαρμογή. 

Πρότυπα  ΕΝ166 ΕΝ 169 

Σήμανση : 

v Στους βραχίονες : 

v CE 

v Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  

v F μηχανική αντοχή  

v Στον οπτικό δίσκο: 

v 1 οπτική κλάση 

v 6,2 ή 6-2,5  συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, 

συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος  

v F μηχανική αντοχή  

v Κ   Προστασία έναντι της τριβής      

 

12.Ασπίδιο προστασίας από υγρά 

Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική αντοχή , με 

αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα . 

Πρότυπα ΕΝ 166 

 Σήμανση: 

8.3 Στο στήριγμα 

8.4 CE 

8.5 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 

8.6 F μηχανική αντοχή 

8.7 Στον οπτικό δίσκο : 

8.8 1 οπτική κλάση 

8.9 F μηχανική αντοχή 
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8.10 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 

8.11 Ν προστασία έναντι θάμβωσης 

8.12 Κ προστασία έναντι τριβής 

   

13.Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο  
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας 

από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το 

πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα 

κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. 

Κράνος: θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397 

Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής,  προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac 

Κεφαλόδεμα θα έχει  κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι  ιμάντες μετώπου και 

αυχένα θα είναι  από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα  

γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Θα υπάρχει  Υποσιάγωνο 

με ρυθμιστή μήκους. θα υπάρχει   Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο και στον 

αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους  υπάρχει η διάταξη με την οποία ρυθμίζεται η θέση του 

ασπιδίου.  

 

Ασπίδιο:  
Θα καλύπτει τις απαιτήσεις ΕΝ 166 

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (συνεχής διάρκεια χρήσης), 

 Βαθμός κλίμακας: 2-1.2,  Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β (κρούση μέσης ενέργειας), Προστασία από 

ηλεκτρικό τόξο: σύμβολο 8, Προστασία από θάμβωση: σύμβολο Ν, Αντοχή σε τριβή: σύμβολο Κ 

Επίσης διαθέτη ειδικό πανάκι για τον καθαρισμό και την φροντίδα του ασπιδίου. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, MM προστασία από 

λιωμένα μέταλλα, LD: προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

Πρότυπα: ΕΝ 397:1995 (κράνος), ΕΝ 166:2001 (ασπίδιο).  

 

 

14.Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου  
Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής, των οφθαλμών και των αυτιών κατά τη χρήση βενζινοπρίονου 

, χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου. 

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό, οπτικός δίσκος: από 

μεταλλικό πλέγμα.  

Πρότυπα ΕΝ 166,  

Σήμανση:  

Στο στήριγμα: 

CE 

Κατασκευαστής 

F μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο : 

CE 

Κατασκευαστής 

μηχανική αντοχή 

 

15.Γυαλιά για οξυγονοκολλητές   
Πεδίο χρήσης : σε  συγκολλήσεις με αέρια (οξυγόνο). 

Είναι γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) 

όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 

Πρότυπα ΕΝ 166,175 

Σήμανση:       

Στο πλαίσιο: 

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής 

F Μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο: 

1 Οπτική κλάση 

4-8 βαθμούς σκίασης   

F Μηχανική  αντοχή 
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Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 

ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις  προβλέψεις του πρότυπου 

ΕΛΟΤ-ΕΝ169. 

 

16.Μάσκα  για ηλεκτροσυγκολλητές  
Πεδίο χρήσης σε ηλεκτροσυγκολλήσεις   

Χαρακτηριστικά : Μάσκα που καλύπτει όλο  το πρόσωπο με  οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 

ακτινοβολία των συγκολλήσεων . Είναι τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής 

είναι προτιμότερο το fiberglass. 

Πρότυπο : ΕΝ 166, EN 175 

Σήμανση: 

Στο πλαίσιο: 

CE 

Κατασκευαστής έτος κατασκευής  

F Μηχανική αντοχή 

Στον οπτικό δίσκο : 

1 οπτική κλάση 

9-14 βαθμοί σκίασης 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα 

με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-

ΕΝ169. 

 

17.Φιλτρομάσκα Ρ1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ   
Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και οργανικούς ρύπους   

Χαρακτηριστικά : Μάσκα  με  ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ενεργό άνθρακα από 

συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει  μύτη, στόμα, και πηγούνι Διατίθεται σε 

συσκευασίες ανά 20 τεμάχια.  Αν  τηρηθούν  οι κανόνες  υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι ότου ο 

χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 

Πρότυπα ΕΝ 149 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής :           

CE 

FFP1 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

 

18.Προστασία αναπνοής από αέρια μάσκα (ημίσεως προσώπου)  
Πεδίο χρήσης : Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε 

απορριμματοφόρα, καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.  

Χαρακτηριστικά: Η μάσκα προστατεύει τη μύτη, το πηγούνι και το στόμα. Το κυρίως σώμα είναι από 

συνθετικό διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια  και σωματίδια. Διαθέτει φίλτρα Α1Ρ3 

τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν όταν πλέον φθαρούν. Είναι μικρή στο μέγεθος και ελαφριά ώστε 

να είναι πιο εύχρηστη και να μπορεί να φορεθεί πολλές ώρες.   Μάσκα και φίλτρα να δεν ξεπερνούν τα 

270 gr.  Φέρει καπάκια  στα ανοίγματα των φίλτρων ώστε όταν δεν χρησιμοποιούνται να σφραγίζουν για 

να διατηρείται στο μέγιστο η διάρκεια των φίλτρων. 

Προδιαγραφή μάσκας ΕΝ 140 

Προδιαγραφή φίλτρων ΕΝ 141 

Σήμανση: 

CE  

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης. 

Στα φίλτρα υπάρχει και η σήμανση με κεφαλαία γράμματα που αντιστοιχούν σε χημικούς ρύπους ή 

σκόνη, ο αντίστοιχος χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) και η κλάση προστασίας σε αριθμούς. 

 

19.Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα   
Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, 

δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την 

αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά: Αποτελείται από την κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που 

καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών, όπου  προσαρμόζονται φίλτρα για 

όλη την σειρά προστασίας από αέριους ρύπους και σκόνη, σε πολλούς συνδυασμούς για σωματίδια, 
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οργανικές ουσίες, ανόργανες και ειδικές χημικές ουσίες, διατεθειμένα υποχρεωτικά από τον ίδιο τον 

κατασκευαστή. Το διατιθέμενο φίλτρο θα συμπεριλαμβάνουν συνδυασμούς της μέγιστης δυνατής κλάσης. 

Η επιλογή του κατάλληλου φίλτρου όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι  το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος 

καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε 

αέρια μορφή και μικροοργανισμούς. 

  Πρότυπα: 

Για τη μάσκα: ΕΝ 136, για το φίλτρο: ΕΝ 141 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

CE 

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων 

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

Στα φίλτρα υπάρχει και η σήμανση με κεφαλαία γράμματα που αντιστοιχούν σε χημικούς ρύπους ή 

σκόνη, ο αντίστοιχος χρωματικός κώδικας και η κλάση προστασίας σε αριθμούς. 

Ανταλλακτικό φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, 

δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την 

αποχέτευση. 

Χαρακτηριστικά : Φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκού) που παρέχει 

προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή και μικροοργανισμούς. 

Πρότυπα για το φίλτρο: ΕΝ 141 

 

20. Ανακλαστικά γιλέκα  
Πεδίο χρήσης: σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , καθαριότητα) .   

Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό αντανακλαστικό 

υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβακι15%  και πολυεστέρας 85% για 

καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340, 471 

Σήμανση:            
v CE 

v Κατασκευαστή ,  κωδικό του προϊόντος ,έτος κατασκευής  

v Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 

Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL 

 

21.Αδιάβροχες ποδιές  
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 

Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές από συνθετικό υλικό.  

Πρότυπα ΕΝ 340, 467 

Σήμανση: 

CE   

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 

Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες. 

Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL 

 

22.Ποδιές συγκολλητών   
Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 

Πρότυπο ΕΝ 370  

Σήμανση : 

CE    

Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 

Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 

 

 23.Στολές προστασίας από χημικά   
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   

Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές  ( garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από 

πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  

Πρότυπα: ΕΝ 340, 463 

Σήμανση:      

CE 

Κατασκευαστής, έτος κατασκευής, κωδικός του προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης. 
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Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   

Κωδικοί προστασίας :  

4 προστασία από αερολύματα (spray)  

5 προστασία από σκόνες  

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

 

24. Γαλότσες  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά  

δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  

Πρότυπο EN 344, 345 

Σήμανση:            

v  CE 

v Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 

v Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 

v Προστασία δακτύλων  

v Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

v Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

v Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

v Αντιστατικές ιδιότητες  

Μέγεθος: 36-47 

 

25.Σκάφανδρο  
Πεδίο χρήσης: Το σκάφανδρο παρέχει στον εργαζόμενο αδιάβροχη προστασία κατά τις εργασίες 

επισκευής- αποκατάστασης σε νερά και κατά περίπτωση σε λύματα (καθαρισμούς κάδων κτλ.) 

Χαρακτηριστικά:  Τα χαρακτηριστικά είναι όμοια με γαλότσες αλλά τύπου Ε. 

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και 

προστατευτικό έναντι διάτρησης.  

Πρότυπο: ΕΝ 344, 345   

Σήμανση: 

v CE 

v Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

v Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 

v Προστασία δακτύλων 

v Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας\ 

v Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

v Προστασία της σόλα έναντι διάτρησης 

v Αντιστατικές ιδιότητες. 

Μέγεθος: 36-47 

 

26.  Άρβυλα ασφαλείας (ημιάρβυλα) 
Πεδίο χρήσης : Για όλες τις εργασίες  

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων 

το οποίο  θα είναι  συνθετικό  ώστε να είναι πιο ελαφριά και εύχρηστα για τον χρηστή και  

αντιολισθητική σόλα διπλής πυκνότητας με προστασία έναντι διάτρησης.  

Κατασκευή ολόκληρου του άνω μέρους από δέρμα μόσχου λείου αποκλειόμενης της κρούτας, υγιές, 

μαλακό, εύκαμπτο. 

      Πρότυπο EN 344, 345: 

      Σήμανση: 
v CE 

v Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 

v Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 

v Προστασία δακτύλων  

v Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

v Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

v Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  

v Αντιστατικές ιδιότητες  

v Στη σόλα oil resistant 

Μέγεθος: 36-47 
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27. Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων   
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων 

και αντιολισθητική σόλα 500V . 

      Πρότυπο EN 20344:2004, 20345:2004 

      Σήμανση: 

v CE 

v Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 

v Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 

v Προστασία δακτύλων  

v Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  

v Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

v Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  

v Αντιστατικές ιδιότητες  

v Στη σόλα oil resistant 

v Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

Μέγεθος: 39-47 

 

29.Ωτοβύσματα 

   Ωτοβύσματα μιας χρήσης. 

v Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετικό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό 

πόρο 

v Είναι εύχρηστα και δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δεν ζεσταίνουν . 

v Είναι τοποθετημένα σε δότη ανά 400 έως 500 ζεύγη και ο εργαζόμενος τα φοράει για όσο χρόνο 

είναι εκτεθειμένος στο θόρυβο  

         Πρότυπα: ΕΝ 352 -2 

Σήμανση: τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής 

v CE 

v Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 

v κωδικό του προϊόντος 

   Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου . 

   

30. Επιγονατίδες  
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους τουλάχιστον ενός 

εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην 

οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε 

χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  

Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  

Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό και 

εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων που κλείνουν με ταινίες velcro.     

 

31.ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

8.1.1. Πεδίο χρήσης : ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία 

(για απορριμματοφόρα οχήματα, οδοκαθαρισμό, συγκομιδή - αποκομιδή απορριμμάτων, 

σήμανση οδών, ασφαλτόστρωση, καθαρισμό φρεατίων, στις συντηρήσεις οδών και πεζοδρομίων 

και στις συντηρήσεις δημοτικού φωτισμού με χρήση γερανού).  

8.1.2. Χαρακτηριστικά : Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και 

κόκκινους δακτυλίους) 

Υλικό κατασκευής :  καουτσούκ  

Διαστάσεις :  ύψος 50 cm, βάρους 2,2 - 2,4 kg.   

Μορφή : Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη 

ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το 

συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20 % του αρχικού.  Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη 

μεταφορά και την εναπόθεσή τους.  

Χρωματισμός : η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986)  με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 

με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:  
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Χρώμα 1  2  3  4  

Παρ/ντας 

φωτειν/τας 

β 

 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 

 

Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).  

Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης. 

Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 N 

143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Ο Κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παρ. 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω 

προτύπου ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.   

Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.  

 

32. Νιτσεράδες  
Οι νιτσεράδες ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές , την αντοχή 

στο πλύσιμο και την σήμανση. Επίσης θα ακολουθούν τις προβλέψεις ΕΝ 20471  με έντονα διακρινόμενο 

χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες στο σώμα και μανίκια όπως επισης και στα παντζακια  από Ειδικό 

αντανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί.  

v Αδιαβροχοποίηση  3 

v Διαπνοή 3  

          Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ , ή και Velcro , τσέπες  

          εσωτερικές ή εξωτερικές )  θα καθοριστούν  σε συνεννόηση με τους  

          χρήστες. Οι νιτσεράδες θα  έχουν κουκούλα η οποία όταν δε χρησιμοποιείται να τοποθετείται σε 

θηκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. 

Μέγεθος: S έως XXXL (S, M, L, XL, XXL, XXXL) 

    

33. Καπέλα από  ψάθα  
Είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. 

Είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. 

Έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm 

Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει καταστάσεις από τις 

υπηρεσίες και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει μετά την κατακύρωση 

δείγματα από όλα τα μεγέθη, για την σωστότερη εφαρμογή των ειδών.   

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους: 

1. Θα υποβάλλουν δείγματα των προαναφερόμενων ειδών για την αξιολόγηση της προσφοράς τους. 

2. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού  να προσκομίσει πιστοποιητικά των υλικών από 

πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Προσφορές χωρίς την προαναφερθείσα σήμανση και τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά δοκιμών, δεν γίνονται αποδεκτά για συμμετοχή στον διαγωνισμό                               

3. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν 

συνεννόησης με τις υπηρεσίες και θα παραληφθούν  από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δείγματα. 

4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές , δεν θα 

παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

5. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατομικής 

προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα χρησιμοποιήσει τα είδη 

6. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του  και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια 

γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των 

αντικαταστάσεων αυτής 2011/C 205/01     

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

           

 ΓΑΝΤΙΑ         

1 

ΓΑΝΤΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΤΕΜ 11220 2,40 € 26.928,00   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC ΤΕΜ 5500 1,90 € 10.450,00   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜ 2300 2,00 € 4.600,00   

4 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ 

ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜ 3500 0,80 € 2.800,00   

5 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100 ΤΕΜ 200 11,30 € 2.260,00   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 20 7,00 € 140,00   

7 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

άσφαλτος ΤΕΜ 10 7,00 € 70,00   

8 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΜ 35 18,00 € 630,00   

9 ΚΡΑΝΗ ΤΕΜ 103 8,50 € 875,50   

10 

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 

GOGGLES  ΤΕΜ 77 
8,00 € 

616,00   

11 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ 451 

 

15,00 € 
6.765,00   

12 ΑΣΠΙΔΙΟ ΤΕΜ 280 16,50 € 4.620,00   

13 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜ 35 

 

72,00 € 2.520,00   

14 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 10 22,00 € 220,00   

15 

ΑΣΠΙΔΙΟ 

ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

GOGGLES  ΤΕΜ 5 

 

 

11,00 € 
55,00   

16 

ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 14 

 

7,50 € 105,00   

17 

ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΕΜ 2000 

 

1,10 € 2.200,00   

18 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

Α1 Ρ3 ΤΕΜ 285 

 

20,00 € 
5.700,00   

19 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

ΑΒΕΚ2Ρ3 ΤΕΜ 35 

 

 

150,00 € 
5.250,00   

20 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 221 4,20 € 928,20   

21 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 229 20,00 € 4.580,00   

22 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 11 8,50 € 93,50   

23 

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜ 10 

 

6,50 € 65,00   

24 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΤΕΜ 292 11,00 € 3.212,00   

25 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΤΕΜ 127 45,00 € 5.715,00   
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26 ΑΡΒΥΛΑ ΤΕΜ 263 28,00 € 7.364,00   

27 

ΑΡΒΥΛΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΤΕΜ 35 
50,00 € 

1.750,00   

29 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΤΕΜ 500 0,32 € 160,00   

30 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΤΕΜ 21 22,00 € 462,00   

31 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 100 13,00 € 1.300,00   

32 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ 195 52,00 € 10.140,00   

33 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜ 208 4,00 € 832,00   

 ΣΥΝΟΛΟ       

  

 

113.406,20  € 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 23%    26.083,43 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    139.489,63 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………………. 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. υπέρ της εταιρείας ………………………………, Δ/νση 

……………………………………… Για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου 

Ρόδου για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού 

του Δήμου Ρόδου έτους 2016  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ............./…….-…..-2016 διακήρυξη. 

Η παρούσα εγγυητική  καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν 

έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
Ονομασία Τράπεζας …………………………………… 

Κατάστημα ……………………………………………… 

Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. FAX                                      Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

                                                                                      ΕΥΡΩ ………………………………… 
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………………………………………………………………………… 

 

Προς : (αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ………………………………… 

ΕΥΡΩ ………………………………………………… 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ………………………………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

εταιρείας ………………………………………………………, Δ/νση 

……………………………………………. Για τη καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 

…………………………….. σύμβαση  που θα υπογράψει μαζί σας για τη  προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας  για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού    του Δήμου Ρόδου έτους 2016   του ή της  

…………………………………σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό απόφαση κατακύρωσης  ............./…….-…..-

2016  και το οποίο θα καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.  αξίας ………………………………. 

ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα  καταβληθεί με μόνη τη δήλωσης σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους  μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή  εγγραφή ειδοποίησης σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα  εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και  ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ  
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

            

  ΓΑΝΤΙΑ         

1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΤΕΜ 11220   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC ΤΕΜ 5500   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜ 2300   

4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΤΕΜ 3500   

5 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 

100 ΤΕΜ 200   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 20   

7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ άσφαλτος ΤΕΜ 10   

8 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΜ 35   

9 ΚΡΑΝΗ ΤΕΜ 103   

10 ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES  ΤΕΜ 77   
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11 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜ 451 
 

 

12 ΑΣΠΙΔΙΟ ΤΕΜ 280   

13 

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΤΟΞΟ ΤΕΜ 35 
 

 

14 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΤΕΜ 10   

15 ΑΣΠΙΔΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES  ΤΕΜ 5 

 

 

16 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜ 14 
 

 

17 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1 ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΕΜ 2000 
 

 

18 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 

Ρ3 ΤΕΜ 285 
 

 

19 

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2Ρ3 ΤΕΜ 35 

 

 

20 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜ 221   

21 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 229   

22 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜ 11   

23 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜ 10 
 

 

24 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΤΕΜ 292   

25 ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ ΤΕΜ 127   

26 ΑΡΒΥΛΑ ΤΕΜ 263   

27 ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΤΕΜ 35   

29 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΤΕΜ 500   

30 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΤΕΜ 21   

31 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 100   

32 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΤΕΜ 195   

33 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜ 208   

  ΣΥΝΟΛΟ       

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 23%     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α., που έχουν επιπροσθέτως 

ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και 

την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 
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ΘΕΜΑ 20
ο            

     Απόφ. Αρ. 96/2016  (Α.Δ.Α: 76ΠΡΩ1Ρ-ΠΜΗ)  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία και 
συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου»   

 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/18234/15-03-2016) 

  

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 2/18234/15-3-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό 

Επιτροπής διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω:

 

 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία 

και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου».  

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

τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας  “Λειτουργία και 

συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου”.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη και της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Λειτουργία και συντήρηση 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου». 

 

Στη Ρόδο στις 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της Ο.Ε. και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη   (πρόεδρο)  

2. Κακάκη Υπακοή (μέλος)  

3. Κρητικού Άννα Λαμπράκη (μέλος)         

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της παροχής υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.590,00  ευρώ, με ΦΠΑ (κωδ. 00-6142.0038), 

ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 23/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 389/2016 Διακήρυξη του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο 

και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 23/02/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/12440/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα λήξη 

επίδοσης των προσφορών την  10
η
 πρωινή στις 29/02/2016, συμμετείχε και προσήλθε να καταθέσει 

εγκαίρως προσφορά μόνο η κάτωθι εταιρεία: 

1. CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε. 

 

  για τα παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  
 (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) (€) 

1. Ασφάλιση έναντι Αστικής Ευθύνης 60 24,40 1.464,00 

2. 

Μηνιαίο Ενοίκιο και Λειτουργικά Έξοδα 

Χώρου Συντήρησης και Επισκευής 

Ποδηλάτων 

12 μήνες 320,00 3.840,00 

3. 
Ανταλλακτικά Ποδηλάτων και σταθμών 

ενοικίασης 
αποκοπή 4.050,00 4.050,00 
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Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10
η
 πρωινή στις 29/02/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς της εταιρείας CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε. Οι προμηθευτές 

είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα 

συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε 

στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, όπου 

διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστον στις προδιαγραφές της μελέτης. Στην συνέχεια η 

επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς το οποίο 

διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και κατέληξε στα κάτωθι: 

Η εταιρία CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε. κατέθεσε την εξής προσφορά : 

4. 

Δαπάνες Προσωπικού (επισκευές, 

ανακατανομές, γραμμή τηλεφωνικής 

υποστήριξης, 24x7x365, αναφορές) 

5 (ανθ/μήνες) 1.140,00 5.700,00 

5. Επεξεργασία Πιστωτικών Καρτών αποκοπή 820,00 820,00 

 
Eνδεικτική ετήσια δαπάνη  χωρίς Φ.Π.Α. 15.874,00 

 
Φ.Π.Α. 23% 3.651,02 

 
Στρογγυλοποίηση    4,98 

  

Συνολική ενδεικτική ετήσια δαπάνη   19.530,00 

  

Συνολική ενδεικτική δαπάνη για την τριετή λειτουργία & 

συντήρηση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου (3 x 

19.530,00) 
58.590,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  
 (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) (€) 

1. Ασφάλιση έναντι Αστικής Ευθύνης 60 24,40 1.464,00 

2. 
Μηνιαίο Ενοίκιο και Λειτουργικά Έξοδα Χώρου 

Συντήρησης και Επισκευής Ποδηλάτων 
12 μήνες 319,00 3.828,00 

3. 
Ανταλλακτικά Ποδηλάτων και σταθμών 

ενοικίασης 
αποκοπή 4.030,00 4.030,00 

4. 

Δαπάνες Προσωπικού (επισκευές, ανακατανομές, 

γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης, 24x7x365, 

αναφορές) 

5 (ανθ/μήνες) 1.139,00 5.695,00 

5. Επεξεργασία Πιστωτικών Καρτών αποκοπή 815,00    815,00 

 
Eνδεικτική ετήσια δαπάνη  χωρίς Φ.Π.Α. 15.832,00 

 
Φ.Π.Α. 23%   3.641,36 



      

261 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
1. Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει σοβαρές 

αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για 

παρόμοιες εργασίες. Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της σχετικές συμβάσεις της εν λόγω 

εταιρείας με άλλους φορείς του δημοσίου για παρόμοιο αντικείμενο και διαπίστωσε ότι οι 

προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα. Σας επισυνάπτουμε ενδεικτικά τιμές που προσέφερε 

η εταιρεία στην υπ΄αρθμ. 53715/01-09-2015 με το Δήμο Χανίων με ΑΔΑΜ: SYMV003006984.  

2. Να κατακυρωθεί η υπηρεσία «Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Δήμου Ρόδου» στην εταιρεία CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε. ως μειοδότη, με ετήσια τιμή (15.832,00 Χ 

23%) 19.473,36€ με ΦΠΑ  ήτοι για τρία χρόνια συνολικά 58.420,08€.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

· την, υπ’ αριθμ. 2/18234/15-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· Το από 29/2/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

· το άρθρου 65 και 72 του Ν. 3852/2010  

· Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του  ΠΔ 113/2010 

· Το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 93. 

· Το άρθρο 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Eγκρίνει το από 29/2/2016 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για «Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου» 
(κωδ. 00-6142.0038),

 

 

Β) Kατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρακτικό,  στην 

εταιρεία με την επωνυμία «CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε.», με ετήσια τιμή (15.832,00€ Χ 23%), δηλαδή 
19.473,36€ με ΦΠΑ, ήτοι για τρία χρόνια συνολικά 58.420,08€, επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν 

παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης η οποία συντάχθηκε με τις τρέχουσες τιμές της 

αγοράς για παρόμοιες εργασίες. Επιπλέον, η προσφορά της εταιρείας είναι συμφέρουσα σε σύγκριση με 

σχετικές συμβάσεις της εν λόγω εταιρείας με άλλους φορείς του δημοσίου για παρόμοιο αντικείμενο. 

 

 

ΘΕΜΑ 21
ο        

         Απόφ. Αρ. 97/2016  (Α.Δ.Α: ΩΚ83Ω1Ρ-ΕΛΧ)  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια φαγητού 
catering για το μουσικό γυμνάσιο Ρόδου, έτους 2016»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/17480/10-03-2016) 

       

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 2/17480/10-3-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό 

  

Συνολική ενδεικτική ετήσια δαπάνη   
 

19.473,36 

  

Συνολική ενδεικτική δαπάνη για την τριετή λειτουργία & 

συντήρηση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου (3 x 

19.530,00)  
58.420,08 



      

262 

 

Επιτροπής διενέργειας δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαγητού 
catering για το μουσικό γυμνάσιο Ρόδου, έτους 2016», ως κατωτέρω:

 

 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής, 

για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια φαγητού catering για 

το μουσικό γυμνάσιο Ρόδου, έτους 2016”.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Περδίκη Ιωάννη) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια φαγητού catering για τους 

μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.15/6481.0006)» 

Στη Ρόδο στις 01 Μαρτίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

της «προμήθειας φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου(κωδ. 15/6481.0006), 

έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 22/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 338/2016 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18/02/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/11602/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ. Επίσης, είχε προηγηθεί η απόφαση 06/2016 του ΔΣ για την έγκριση της 

προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, αναρτήθηκε η διαδικασία στο ΚΗΜΔΣ όπως 

προβλέπεται από το νόμο.  

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

την  09
η
 πρωινή στις 01/03/2016 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 01/03/2016), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς του συμμετέχοντος προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη( υπεύθυνες 

δηλώσεις, πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, ISO, κτλ). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και 
σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Σε 

αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από το διαγωνιζόμενο. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχαν οι 

διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, 

καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και 

ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος  ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ να προκριθεί στο 

επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). Σε αυτό το στάδιο δεν υποβλήθηκε 

καμία ένσταση από το διαγωνιζόμενο. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τιμή 3,99 ευρώ άνευ φπα ανά μενού. 

  

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
1. Να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθώς αυτή είναι κατά 

είδος, αλλά και στο σύνολο χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 
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Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι η προσφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη από την περσινή και την 

προπέρσινη τιμή κατακύρωσης(3,99 ευρώ). 

2. Να ανακηρύξει μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας των τροφίμων-φαγητού 

catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου  την εταιρεία  ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αφμ: 020923960 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Μενού σίτισης Άτομα που 
σιτίζονται 

Ημέρες 
ετήσιας 

σίτισης 

2016 

Προσφερόμενη τιμή 
ημερήσιου μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου Ρόδου 

280 47 3,95 51.982 

Φπα 23% 

 
11.955,86 

Συνολική αξία με φπα 23% 

 
63.937,86 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των μενού του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη τις 31/12/2016. 

5.  Η παράδοση των φαγητών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

6. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη). 

7. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ φπα.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

1. την, υπ’ αριθμ. 2/17480/10-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. Το από 01/03/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθμ. 11389/1993, απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.) 

4. Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178Α) 

5. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19) «προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

6. Τα άρθρα 158, 209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

7. Το ΠΔ 113/2010 

8. ΠΔ 60/2007 «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-έργων-προμηθειών 

και υπηρεσιών». 

9. Το Ν. 3858/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

10. To N.3310/2005 «μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων». 

11. Το Ν. 4257/2014, άρθρο 69, που επαναφέρει στους Δήμους την αρμοδιότητα  για τη σίτιση των 

μαθητών των μουσικών σχολείων. 

12. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια φαγητού catering για το μουσικό γυμνάσιο Ρόδου, έτους 2016», 

 

Β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει μειοδότη τον  

«ΜΑΤΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» με Α.Φ.Μ.: 020923960, με τιμές και συνολική αξία ως κατωτέρω: 

 

Μενού σίτισης Άτομα που 
σιτίζονται 

Ημέρες ετήσιας 

σίτισης 

2016 

Προσφερόμενη 
τιμή ημερήσιου 
μενού άνευ φπα 

Αξία άνευ φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 280 47 3,95 51.982 
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μουσικού σχολείου Ρόδου 

Φπα 23% 

 
11.955,86 

Συνολική αξία με φπα 23% 

 
63.937,86 

 

 

και Γ) εγκρίνονται επίσης τα κάτωθι: 

 

· Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των μενού του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

· Να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή, με λήξη την 31/12/2016. 

·  Η παράδοση των φαγητών θα γίνεται μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού.  

· Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη). 

· Να δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 2% της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 22
ο 
                                                                             Απόφ. Αρ. 98/2016  (Α.Δ.Α: ΩΩ40Ω1Ρ-7ΣΕ) 

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών και 
υπεραστικών στάσεων και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας     

(Εισήγηση Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου Δ/νσης 

Οικονομικών  με αρ. πρωτ. 2/22748/29-03-2016) 

       

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 

2/22748/29.03.2016, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για 

την «Εκμίσθωση χώρων στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων», ως κατωτέρω:
 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών 
και υπεραστικών στάσεων και απόφαση επανάληψης της δημοπρασίας 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

σήμερα. 

4. Τις διατάξεις των Ν. 2946/2001, Κ.Υ.Α. 52138/03, ΚΥΑ 61818/04 

5. Τις διατάξεις του Ν.1900/1990 

6. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 

9. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα 

«Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».   

10. Την υπ’ αριθ. 532/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Δημοπρασιών 

που αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου 

και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου Ρόδου ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους». 

11. Την υπ’ αριθ. 258/2015 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των στεγάστρων αστικών και υπεραστικών 

στάσεων αναμονής  

12. Τον πίνακα της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου    ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ 

Ρόδου που έχουν αποτυπωθεί όλες οι στάσεις στο σύνολο του νησιού της Ρόδου καθώς και την 

κατάσταση των πενήντα (50) νέων στεγάστρων στάσεων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ) 
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13. Τεχνικές Προδιαγραφές Στεγάστρων Στάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

14. Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/114076/03-12-2015 διαβιβαστικό του υπ’ αριθ. 1/03-12-2015 Πρακτικού 

της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου. 

16. Την υπ’ αριθ. 407/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΧΥΒΩ1Ρ-ΑΑΟ) περί 

«Κατάρτισης και έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων 

αστικών και υπεραστικών στάσεων» 

17. Την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της τροποποίησης 

των Όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών και υπεραστικών 

στάσεων», η οποία είχε ληφθεί με την υπ’ αριθ. 407/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: ΒΧΥΒΩ1Ρ-ΑΑΟ).  

18. Το από 23/03/2016 Πρακτικό δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών 

και υπεραστικών στάσεων 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή να: 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων στεγάστρων αστικών και 

υπεραστικών στάσεων και 

2. Αποφασίσει την επανάληψη της εν λόγω δημοπρασίας σύμφωνα με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κου Μουτάφη Δήμου - Μιχαήλ) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΣΕΩΝ 
Στη Ρόδο, σήμερα την 23

η
 του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου  και στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 532/2014 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, για να διενεργήσει τη δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ. 
Αντικείμενο του διαγωνισμού: 

Στο σύνολο του νησιού της Ρόδου σήμερα υφίσταται 504 χώροι στάσεων οι οποίοι λειτουργούν ως χώροι 

στάσεων και αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών του Δήμου Ρόδου.  

• Σε 216 εξ αυτών είναι τοποθετημένα ήδη στέγαστρα (μεταλλικά ή ξύλινα). Σε κάθε στέγαστρο 

επιτρέπεται η τοποθέτηση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, διαφημιστικών πλαισίων 

σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον ΚΟΚ. 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επιπλέον να τοποθετήσει 50 στέγαστρα στους εναπομείναντες χώρους. 

• Απομένουν 238 θέσεις χώρων τους οποίους ο ανάδοχος με δικά του έξοδα και την έγγραφη σύμφωνη 

γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και των αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων δύναται να 

τοποθετήσει επιπλέον στέγαστρα στάσεων.  

• Από τις 238 θέσεις χώρων, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στέγαστρο σε τουλάχιστον μία 

στάση στην κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα. 

Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές ο προς δημοπράτηση αριθμός στάσεων αναλύεται ως εξής: 

• 216 υφιστάμενα στέγαστρα (μεταλλικά ή ξύλινα) για τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την 

ανακαίνιση και αντικατάστασή τους σύμφωνα με την έγγραφη υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου 

• 50 υποχρεωτικά νέα στέγαστρα προς τοποθέτηση 

• 238 χώροι στους οποίους δύναται να τοποθετήσει νέα στέγαστρα πάντα με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσής του για τοποθέτηση ενός (1) τουλάχιστον στεγάστρου στην κάθε δημοτική ή τοπική 

κοινότητα και πάντα με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου και των αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων 

και σύμφωνα πάντα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

Ήτοι το σύνολο των χώρων που δίδονται προς εκμίσθωση ανέρχονται σε 504 θέσεις όπως ορίζεται 

στη διακήρυξη της υπ’ αριθ. 417/2016 Απόφασης Δημάρχου Ρόδου η οποία δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 

 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 25/02/2016 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 25/02/2016 

 3.- Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» στις 29/02/2016 

 4.- Στην ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις     
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      25/02/2016 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ), συνολικά 

ετησίως, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Διακήρυξης.  

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) O κ. Μουτάφης Δήμος ως Πρόεδρος 

2) O κ. Πόκκιας Γεώργιος ως Μέλος 

3) Ο κ.Σπανός Αναστάσιος  ως Μέλος 

Δεν προσήλθε ο κ. Περδίκης Ιωάννης -  Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών και 

αντικαταστάθηκε από τον κ. Μουτάφη Δήμο ως αναπληρωματικός Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών.  

Ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 11.00
η
 π.μ και ώρα λήξης η 12.00

η 
μ.μ.  

Λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων μέχρι την ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία και ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

(Ακολουθούν υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

· την, υπ’ αριθμ. 2/22748/29-03-2016, εισήγηση του Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

· Το από 23/03/2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
{με την αρνητική ψήφο της κ.Παναή Ευαγγελίας}, 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση των χώρων 

στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων,  

Β) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης του άγονου διαγωνισμού «για την εκμίσθωση χώρων 

στεγάστρων αστικών και υπεραστικών στάσεων» θα βαρύνουν το Δήμο.  

 

 

ΘΕΜΑ 23
ο 
                                              Απόφ. Αρ. 99/2016  (Α.Δ.Α: 7Α0ΕΩ1Ρ-6ΑΤ)  

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για τη 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας 
λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/22559/29-03-2016) 

 

           

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.:  16/22559/29-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το με αρ. πρωτ.: 

16/22157/28-03-2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού 

Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την θεομηνία 2013» ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/22157/28-3-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   
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      «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ   

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013» με προϋπολογισμό 105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 28/3/2016 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/21339/23-3-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την 

ανάθεση  του έργου:   

 

«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013» με προϋπολογισμό 105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.  

    

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

 

 Τακτικά Μέλη  

1)  Λουκά   Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

   

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1)  Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2) Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών. 

 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών» 

 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22559/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω 
κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την θεομηνία 2013», προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Λουκά   Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Μεταξωτός  Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 24
ο                 

(Απόφ. Αρ. 100/2016  (Α.Δ.Α: 79ΛΠΩ1Ρ-ΝΑΑ)  

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για τη 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/22573/29-03-2016) 

 

      Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 

και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 

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

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη 

Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/23884/31-03-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα 

άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.:1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Κυριαζή Στέφανο, 6. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 7. Ατσίδη Ελπίδα, 8. Παναή 

Ευαγγελία  
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ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας, 2. Δράκος Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 

3.Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη) η οποία αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 

& 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας, Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος) 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλων του 

Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Δήμου Ρόδου, της κας Βικτώριας Κωτσάκη, υπάλληλος του 

λογιστηρίου, κας Ζανετούλη Στεργούλας, προϊσταμένης του τμήματος κτιριακών έργων και 

κοινόχρηστων χώρων, του κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου και του κου Στρατή Στέφανου, νομικούς 

συμβούλους του Δήμου Ρόδου,  

     

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/22573/29-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το με αρ. πρωτ.: 

16/22150/28-03-2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση 

πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/22150/28-3-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με  

προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 28/3/2016 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/21339/23-3-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την 

ανάθεση  του έργου:   

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

     Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                                                 

2)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
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     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

2)  Φραντζής Φιλήμων, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.      

3)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.      

   

 Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1)  Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε ,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2) Χρήστος Διαμαντής ,Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών. 

 

3)  Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών» 

   

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22573/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων 
εντός πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                                                 

2)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

2)  Φραντζής Φιλήμων, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.      

3)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.      

 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 25
ο        

      Απόφ. Αρ.101/2016  (Α.Δ.Α: 7ΛΓΛΩ1Ρ-ΕΙΓ)  

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για τη 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε 
οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/22575/29-03-2016) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/22575/29-03-2016, δια της οποίας κοινοποιείται το με αρ. πρωτ.: 16/22166/28-

03-2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα 

της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013» ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/22166/28-3-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2013» με προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 28/3/2016 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Την υπ. αρ. 16/21339/23-3-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την 

ανάθεση  του έργου:   

 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2013  » με προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος ) 

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

3)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

 

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

2)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

   

 Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
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1)   Θεοδόσης Κολιάδης, Πολτικός Μηχανικός Π.Ε,   Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & 

Υποδομών. 

 

3)  Πλιώτας Φιλήμων , Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών». 

   

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22575/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. 
Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013», προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος ) 

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

3)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

2)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος 

ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 26
ο        

       Απόφ. Αρ. 102/2016  (Α.Δ.Α: ΨΟΙ6Ω1Ρ-ΒΛΥ)   

 Επαναδημοπράτηση του έργου «Συντήρηση και Συμπλήρωση Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/21113/23-03-2016) 

 

    

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/21113/23-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Δημοπρασία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»  

                                          

1. Οι όροι διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση και Συμπλήρωση 

Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού 150.100,00 € εγκρίθηκαν με την 

υπ΄ αριθμόν 24/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η ημερομηνία Δημοπράτησης του εν θέματι έργου είχε οριστεί στις 22/03/2016. 
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3. Η Δημοπρασία του έργου «Συντήρηση και Συμπλήρωση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 

Δ.Ε. Ρόδου» δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη από τη διακήρυξη ημερομηνία (22/03/2016), 

λόγω συμμετοχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού στην  προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (Δελτίο 

Τύπου με αρ. πρωτ. 119/21-03-2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ) και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ 

(Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 6908/17-03-2016) Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές 

Διαγωνισμού. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της εγκεκριμένης διακήρυξης της δημοπρασίας «…Αν για οποιοδήποτε 

λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 

καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 

και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 

μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.». 

 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως : 

Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου  «Συντήρηση και Συμπλήρωση 

Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου» με τους ίδιους όρους διακήρυξης και με την ίδια 

επιτροπή». 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/21113/23-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

A) Να επαναληφθεί η δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση και Συμπλήρωση Εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου» λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη 

από τη διακήρυξη ημερομηνία (22/03/2016), εξαιτίας της συμμετοχής των μελών της επιτροπής 

διαγωνισμού στην  προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (Δελτίο Τύπου με αρ. πρωτ. 119/21-03-2016 της 

Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ) και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 6908/17-03-2016) 

Απεργία – Αποχή από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμού. 

B) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου  «Συντήρηση και 
Συμπλήρωση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Δ.Ε. Ρόδου» με τους ίδιους όρους 

διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή». 

 

 

ΘΕΜΑ 27
ο        

         Απόφ. Αρ. 103/2016  (Α.Δ.Α: 6Ι87Ω1Ρ-ΞΨΛ)  

Επαναδημοπράτηση του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης του Κτιρίου του Συλλόγου 
Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/21123/23-03-2016) 

 

    

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/21123/23-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Δημοπρασία του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ».  
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1. Οι όροι διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ»,  

προϋπολογισμού 81.180,00 €, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 26/15-02-2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

2. Η ημερομηνία Δημοπράτησης του έργου του θέματος είχε οριστεί στις 15-03-2016. 

3. Η Δημοπρασία του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη 

από τη διακήρυξη ημερομηνία (15-03-2016), λόγω συμμετοχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού 

στην  προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (υπ΄αρ. :111/15-03-2016 Δελτίο Τύπου της Εκτελεστικής 

Επιτροπής ΑΔΕΔΥ) και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (υπ΄αρ.: 6902/11-03-2016 Ανακοίνωση) Απεργία – Αποχή 

από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμού. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της εγκεκριμένης διακήρυξης της δημοπρασίας «…Αν για οποιοδήποτε 

λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 

καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 

και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 

μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις». 

 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως: 

Εξουσιοδοτήσετε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», με τους ίδιους όρους διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/21123/23-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Να επαναληφθεί η δημοπράτηση του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης του Κτιρίου 
του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής» η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη 

από τη διακήρυξη ημερομηνία (15-03-2016), λόγω συμμετοχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού 

στην  προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ (υπ΄αρ. :111/15-03-2016 Δελτίο Τύπου της Εκτελεστικής 

Επιτροπής ΑΔΕΔΥ) και την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (υπ΄αρ.: 6902/11-03-2016 Ανακοίνωση) Απεργία – Αποχή 

από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμού. 

Β) Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης 
και Αναβάθμισης του Κτιρίου του Συλλόγου Τρίτης Ηλικίας Κρεμαστής», με τους ίδιους όρους 

διακήρυξης και με την ίδια επιτροπή.  

 

 

ΘΕΜΑ 28
ο 
                                      Απόφ. Αρ. 104/2016  (Α.Δ.Α: 78ΧΚΩ1Ρ-5ΟΡ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού 
Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την θεομηνία 2013»   προϋπολογισμού 
105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/22684/29-03-2016) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/22684/29-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου  

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ  ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ  2013» 

με προϋπολογισμό 105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α.: 64-7333.0020 με πίστωση # 105.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του θέματος» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την θεομηνία 
2013» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22684/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου   «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από την 
θεομηνία 2013» προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

                                    «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ      
            ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ    

            2013» 

 

Προϋπολογισμού 105.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
  

 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
108

 

 

1.2        Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
109

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη Ρόδο.:
110

 

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 22413 64395 

E-mail
111

 : oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 

ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   22413  64 607-608-609-

610-612. 
112

 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του 

νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα 

δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο 

του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το 

Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που 

προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 

έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα 

                                                 
108 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημ όσιο, να γίνεται 
ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
109 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), 

τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ. 

110 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 
περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 

Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 

ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 

σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

111     ˇ    Εφόσον υπάρχει. 

112 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον 

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 

και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της 

διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
113

, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα 

τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων 
-  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 64 607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την………………………………….
114

. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00.ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 

τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση 

των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που 

διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα 

των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η  υπηρεσία αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  

 

 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

                                                 
113 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

114  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 

προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

           Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

          Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που 

πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο 

καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

1. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 

 3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και 

ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την 

απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η 

προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 

να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο 

πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
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       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
115

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
116

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από 

τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις 

δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό 

που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει 

ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

                                                 
115 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη 

σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

116 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του 

ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, 

με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της 

δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του 

πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και 

του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν 

ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται 

στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 

την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των 

εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας 

αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του 

ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, 

(μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
117

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να 

                                                 
117 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 
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προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση 

της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς 

προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι 

ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος 

των αρχικώς προσκομισθέντων
118

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά 

έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των 

μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε 

(ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω 

αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά 

και κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή 

του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της 

σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα 

συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση 

των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου 

αυτού
119

. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά 

και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 

σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ 

εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους  διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με 

απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει 

λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η 

Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
120

: 

                                                 
118  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο 

τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

119  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  

υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  

120 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο  από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση 

αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 

μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 

ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
121

. Η 

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 

 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1   Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
122

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
123

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

                                                 
121  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 41. 

122  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

123  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    

διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο 

ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 067)
124

 και υπόκειται στις κρατήσεις
125

 που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 -37 

του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 

4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 

8.3  Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

  

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 

αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

 

 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

                                                 
124  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

125  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 

11.2 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013» 

 

  

11.2   Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 105.000,00 Ευρώ και 

αναλύεται σε 
126

: 

 

Δαπάνη Εργασιών      62.889,50€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)      11.320,11€ 

Απρόβλεπτα
127

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

     11.131,44€ 

Αναθεώρηση             24,80€ 

ΦΠΑ 23%      19.634,15€ 

 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Ροδίων σε τμήματα της οδού Καλαμάτας 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Πιο συγκεκριμένα : 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών προχώρησε στην σύνταξη μελέτης του θέματος. Το αντικείμενο 

της μελέτης είναι οι εργασίες που απαιτούνται για την αντιστήριξη της οδού Καλαμάτας που έχει υποστεί 

κατολίσθηση τμήματος των πρανών της από τη Θεομηνία του 2013 το οποίο πρόβλημα  επιδεινώθηκε 

μετά από τις βροχοπτώσεις του 2014 και 2015 αφού στη συγκεκριμένη οδό δεν υπάρχει και δίκτυο 

απορροής ομβρίων υδάτων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι το πλάτος της οδού στο τμήμα αυτό 

έχει μειωθεί σημαντικά με κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα και τους περίοικους.  

       

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 

της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται 

ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

                                                 
126 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

127  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 
3 του ΚΔΕ.. 
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· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 

στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 

άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων 

(και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων 

εργασιών της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

128
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
129

 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

 Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του 

ΚΔΕ. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

130
.  

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

                                                 
128  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών. 

129 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 
49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

130 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των 

άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα 
συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον 

βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
131

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 1.708 ΕΥΡΩ. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον 

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 

1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ
132

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

  

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 

4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
…………….133

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 

τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 

16.1 ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
134

 ……………………… 

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………………
135

 

  

 

                                                 
131  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 

του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

132 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

133 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 

157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

134 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 
του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

135 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 
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 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
136

 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον 

κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον 

τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά 

προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 

δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
……………, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
137

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email. 
138

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

   Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη 

του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών 139
 από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών
140

. 

  

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ 

στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  
        Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
141

.  

 

                                                 
136 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 

της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

137  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

138  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

139 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 

14). 

140 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

141  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
  

 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

  

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1  και άνω για έργα 

κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑ142
  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν  

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
143

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

I. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

                                                 
142 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

143 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 

Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα 

υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

9. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν 

αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη. 

10. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

11. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

10 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

11 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
144

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

  

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 

22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
145

: 

                                                 
144 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 

είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο 
των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 

πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 

εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 

Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

145 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
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23.5 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.146
 πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 147

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.6 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 

κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, 

«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική 

απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων 

επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν 

τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
148

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

                                                                                                                                                
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

146 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

147 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

148  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 
υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής. 



      

291 

 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση 

που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
149

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 

και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 

άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

150
 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 

ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 

υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 
άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 

                                                 
149  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

150  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 

διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
151

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 44). Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν 

στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
152

). 

                                                 
151 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 

152  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 
της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  
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23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας153
 

  ……………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………  

 

 Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 

επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή 

της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 

την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται 

στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 

Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 
154

. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 

τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

                                                 
153 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 

154
  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  
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         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση 

με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης 

πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την 

εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται). 

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν :  
         αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές.  

         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 

των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς.  

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης 

επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν 
την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.    

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της 

αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η 

επιχείρηση αποκλείεται.  

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ 

αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης.  

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν 

αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 

ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς 

τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 155

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής 
156

.  

                                                 
155 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του 

ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

156  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  
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Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

  

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
 

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 

169/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την 

αριθμ. 39/8-3/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

25.2
157

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

25.3
158

 
159

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

39/2016 (ΑΔΑ:ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 64-7333.0020, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 29
ο 
                                     Απόφ. Αρ. 105/2016  (Α.Δ.Α: 70ΝΙΩ1Ρ-40Λ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου «Επισκευή - Συντήρηση 
Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 1.145.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/23266/30-03-2016) 

 

   

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών τους Επιτροπής την εισήγηση τους Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23266/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου :« ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ »     

      Τους αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ » με προϋπολογισμό 1.145.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α. 15-7331.0032  με πίστωση   #  1.145.000,00 # ευρώ. 

      Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης 

      του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

                                                 
157 Προαιρετική επιλογή. 

158 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

159 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 

έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 
του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Στην συνέχεια τα μέλη τους Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο τους Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη τους Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/23266/30-03-2016, εισήγηση τους Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(η κ. Παναγή Ευαγγελία μέλος τους μειοψηφίας ψήφισε παρούσα) 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 1.145.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και  ΦΠΑ. Ως κατωτέρω: 

 

 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

  ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 

    Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 

Προϋπολογισμού  1.145.000,00 Ευρώ  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση τους κωδικοποίησης τους 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
  

 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
160

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
161

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι … Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη 

Ρόδο:
162

 

                                                 
160 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται 

ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργω ν (Δ1) κ.ο.κ.  
161 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή 

και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου 

που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του 
νομού), τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

162 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 

περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 
Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 
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Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 22413 64395 

E-mail
163

 : oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 

ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   22413  64 607 -608-609-

610-612. 
164

 

 

1.5  -  «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του 

νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα 

δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο 

του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το 

Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που 

προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 

έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα 

και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον 

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 

και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της 

διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
165

, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 

τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων 
-  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 64 607-608-609-610-612. 

                                                                                                                                                
ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 

Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 

σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

163 Εφόσον υπάρχει. 

164 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ρόδου. 

165 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 
σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 

υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την ………….   .
166

 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 

των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 

20,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 

επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της α ρχής 

που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα 

των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομ ένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

 

 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

           Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

           Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

                                                 
166  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 

προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 

(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 

εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 

 3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και 

ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την 

απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η 

προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 

να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο 

πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 
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ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
167

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
168

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από 

τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις 

δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό 

που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει 

ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, 

με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της 

δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του 

πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και 

του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν 

ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται 

στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 

                                                 
167 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά 

με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

168 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του 

ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 

την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των 

εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας 

αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του 

ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, 

(μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
169

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο
170

,  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 

ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την 

κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς 

προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι 

ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των 

αρχικώς προσκομισθέντων
171

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των 

οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

                                                 
169 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

170 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβαση δεν 
υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το 

υπογραμμισμένο τμήμα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000,00 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 

4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) 

πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των 
νομικών τους προσώπων, οι συμβάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους 

υπερβαίνει τα 200.000,00 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012). 

171  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο 
τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
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Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της 

Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν 

από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει 

αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη 

(σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των 

μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού
172

. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά 

και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 

σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ 

εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με 

απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει 

λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η 

Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
173

: 

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση 

                                                 
172  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  

υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  

173 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 
στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 

μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 

ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
174

. Η 

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.  

 

 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1   Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
175

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
176

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  

στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 

                                                 
174  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

175  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

176  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

  

 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Π. Ν. Α. (    ) 
177

 και υπόκειται στις κρατήσεις
178

 που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 

του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 

4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.  

 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

  

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 Άρθρο 11:Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

                  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 
  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.145.000,00 Ευρώ και 

αναλύεται σε 
179

: 

Δαπάνη Εργασιών    685.441,64€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)    123.379,50€ 

Απρόβλεπτα
180

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

   121.323,17€ 

Αναθεώρηση           750,00€ 

ΦΠΑ 23%    214.105,69€ 

                                                 
177  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 
αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

178  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  

179 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

180  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 
3 του ΚΔΕ.. 
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11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ . 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες ανά δημοτική ενότητα είναι τα 

παρακάτω:  

1. Δημοτική Ενότητα δήμου Ροδίων 

• στο 1ο Δημοτικό, στο 2ο Δημοτικό, στο 11ο Δημοτικό, στο συγκρότημα της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας, στο 7ο Δημοτικό (Αμαράντειος), στο 14ο Δημοτικό (Αστική), στο 1ο Γυμνάσιο 

(Καπνοβιομηχανία), στο 2ο Γυμνάσιο (Κεραμικό),  στο 4ο Γυμνάσιο, στο 5ο Γυμνάσιο, στο 6ο Γυμνάσιο 

(Οικοκυρική), στο 7ο Γυμνάσιο, στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, στο 1ο ΓΕΛ (Βενετόκλειο), στο 2ο 

ΓΕΛ (Καζούλλειο) και κτίριο γυμναστηρίου,  στο 3ο ΓΕΛ (Καπνοβιομηχανία), στο 1ο ΕΠΑΛ, στο 2ο 

ΕΠΑΛ και στο 1ο Σ.Ε.Κ. 

2. Δημοτική Ενότητα δήμου Καλλιθέας  

• στο 1ο Δημοτικό Καλυθιών 

3. Δημοτική Ενότητα δήμου Αφάντου   

• στο 2ο δημοτικό σχολείο Αφάντου,  στο 3ο δημοτικό σχολείο Αφάντου, στο  Γυμνάσιο 

Αφάντου, στο δημοτικό σχολείο Αρχίπολης και στο Νηπιαγωγείο Ελεούσας. 

4. Δημοτική Ενότητα δήμου Αρχαγγέλου 

• στο Α΄Δημοτικό σχολείο Αρχαγγέλου, Νηπιαγωγείο Καλάθου Νηπιαγωγείο Γενναδίου, στο 

Γυμνάσιο Αρχαγγέλου. 

5. Δημοτική Ενότητα δήμου Ιαλυσού – Ατταβύρου. 

• στο Γυμνάσιο Ιαλυσού και αίθουσες λυκείου Έμπωνας και Γυμνάσιο Σορωνής. 

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στα παραπάνω σχολικά κτίρια  

αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης. 

  

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 

της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται 

ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη,  
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· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 

στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 

άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων 

(και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων 

εργασιών της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΕΞΙ (16) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

181
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
182

 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

 Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 

του ΚΔΕ. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

183
.  

 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον 

βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
184

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των  18.618,00 ΕΥΡΩ. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον 

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 

1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

                                                 
181  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

182 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του 

ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

183 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των 
άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα 

συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

184  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ
185

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των  9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) 

του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
………………………186

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 

τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα  

επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. 

 

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
187

 ………………. 

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………
188

 

  

 

 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
189

 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον 

κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον 

τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά 

προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 

                                                 
185 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

186 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με 

το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

187 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 
του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

188 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

189 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της 

αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η   
……….., ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η  10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
190

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email. 
191

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

     

 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη 

του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 9 μηνών 192
 από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών
193

. 

  

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

 Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 

ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  
                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
194

.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
  

 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

                                                 
190  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

191  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

192 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 

14). 

193 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

194  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη 1η και άνω για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
195

  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
196

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας.  

 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

                                                 
195 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

196 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 

Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα 

υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν 

αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.   Τεχνική ικανότητα
197

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

  

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 

22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
198

: 

                                                 
197 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο 

των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 

πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν 
στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 

κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 

εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 

περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

198 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   
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23.7 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.199
 πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 200

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.8 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 

κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 

οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
201

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

                                                                                                                                                
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

199 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση 

αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

200 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

201  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής. 
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23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση που 

υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
202

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 

και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 

άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

203
 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 

ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 

υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 
άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 

διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
204

.  

                                                 
202  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς 
εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

203  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

204 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 



      

313 

 

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 44). Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν 

στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.   Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

 

γ.  Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: 

(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
205

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας206
 

 

 ………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………… 

 

                                                 
205  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 

της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

206 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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 Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 

επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή 

της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 

την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται 

στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η 

προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 
207

. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 

τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να 

αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής 

ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, 

εφόσον προσκομίζεται). 

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, 
προσκομίζουν :  

         αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές.  

                                                 
207  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  
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         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς.  

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης 

επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν 
την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.    

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της 

αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η 

επιχείρηση αποκλείεται.  

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ 

αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης.  

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν 

αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 

ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς 

τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 208

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής 
209

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

  

 

 Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  
 

                                                 
208 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  

του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

209  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου  αποφασίστηκε με  την με αριθμ. 

176/2016   Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

     

25.2
210

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

25.3
211

 
212

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

77/2016 (ΑΔΑ:7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7331.0032, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 30
ο                 

(Απόφ. Αρ. 106/2016  (Α.Δ.Α: 7Κ05Ω1Ρ-ΡΦΛ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού  του έργου «Διανοίξεις νέων οδών οδικού 
δικτύου Πόλεως Ρόδου»  προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/23297/30-03-2016) 

 

    

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23297/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης έργου.  

      Σας αποστέλλουμε το σχέδιο  Διακήρυξης του έργου: « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

· Την με αριθ. 16/23297/30-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

 

                                                 
210 Προαιρετική επιλογή. 

211 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

212 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 

έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 
του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     



      

317 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 

  

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » 

Προϋπολογισμού  69.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
  

 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
213

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
214

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ που 

έχει έδρα τη Ρόδο:
215

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 2241364395 

E-mail
216

 : oikepitropi@rhodes.gr 

 

 

 

                                                 
213 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 
Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται 

ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
214 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή 
και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου 

που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του 

νομού), τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

215 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 

περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 

Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 
ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 

Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 

σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

216 Εφόσον υπάρχει. 
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προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 

ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ . 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ……………………….., ……/…../2016, στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Διαγοριδών & Αγ. 
Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   2241364607-608-609-610-612. 

217
 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ 

του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα 

δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο 

του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το 

Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που 

προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 

έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα 

και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον 

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 

και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της 

διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
218

, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 

τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων -  
Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την ................... ......./....../201....... Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 

τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής 

                                                 
217 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 

218 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα 

των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο . 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

              Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

              Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα  και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 

(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο 

καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  
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 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 

Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 

και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση 

αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την 

απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η 

προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 

να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο 

πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιων της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
219

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

                                                 
219 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη 
σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
220

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από 

τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις 

δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό 

που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει 

ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, 

με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της 

δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του 

πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και 

του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν 

ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται 

στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 

την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των 

εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας 

αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

                                                 
220 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του 

ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του 

ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, 

(μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
221

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να 

προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της 

Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα 

έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), 

(γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς 

προσκομισθέντων
222

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων 

υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της 

Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν 

από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει 

αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη 

(σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά 

και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον ο ι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 

σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

                                                 
221 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

222  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 
επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
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γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ 

εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με 

απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει 

λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η 

Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
223

: 

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση 

αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 

μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 

ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 

επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
224

. 

Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο 

προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 

                                                 
223 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 

στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

224  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 
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διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.  

 

 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
225

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
226

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   

7.3  Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    

διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1 Το έργο συγχρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 19.000 Ευρώ κ’ Ι.Π. 50.000 Ευρώ  

Κ.Α.: 30-7323.0072 (αριθ. ενάρ. έργου ……………………)
227

 και υπόκειται στις κρατήσεις
228

 που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 -37 

του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 

4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.  

 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

  

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 

                                                 
225  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

226  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

227  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

228  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 

αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

 

 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

 

 Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

                 «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » 

 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 69.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 
229

: 

 

Δαπάνη Εργασιών    40.897,92€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.361,63€ 

Απρόβλεπτα
230

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

7.238,93€ 

Αναθεώρηση 599,08€ 

ΦΠΑ 23% 12.902,44€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  69.000,00€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι μέσα στην πόλη της Ρόδου. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Η μελέτη αφορά  εργασίες που απαιτούνται για την διάνοιξη  οδών στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων 

στην πόλη της Ρόδου και την διάνοιξη του τμήματος της οδού  Μ. Πετρίδη στο ύψος του 

ρυμοτομούμενου κτιρίου του περιπτέρου απέναντι περίπου από το 7Ο Γυμνάσιο 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 

της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

                                                 
229 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

230  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 



      

326 

 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται 

ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 

στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 

άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων 

(και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων 

εργασιών της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται διακόσια εβδομήντα (270) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

231
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
232

 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

 Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου  3 του 

ΚΔΕ. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

233
.  

 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 

                                                 
231  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

232 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

233 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά 

και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, 
ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον 

βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
234

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 1.122,00€. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον 

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 

1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ
235

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) 

του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
……/……/2016236

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 

τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης . 

 

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
237

  

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
238

 

                                                 
234  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

235 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

236 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 

157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

237 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 
του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

238 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 
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 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
239

 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον 

κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον 

τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά 

προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 

δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
……/……/2016, ημέρα ………….. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
240

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή με email. 
241

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

     

 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του 

άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
242

. 

  

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ σε μία 

ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

                   
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν 

σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου
243

.  

                                                 
239 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 

της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

240  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

241  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

242 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

243  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 
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 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

  

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
244

  Επίσης δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 &106 του ΚΔΕ) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ . 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
245

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

II. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

                                                 
244 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

245 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 

Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα 

υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή 

αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

7. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

8. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
246

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 

22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
247

: 

                                                 
246 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 

είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο 
των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 

πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 
κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 

εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 

Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 
περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

247 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
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23.9 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.248
 ή στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτά στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 

στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 249

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 

κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 

οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

                                                                                                                                                
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

248 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση 

αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

249 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
250

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση 

που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
251

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 

και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 

άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

252
 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 

ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 

υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 
άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  

 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

                                                 
250  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής. 

251  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

252  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 

διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
253

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 44). Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν 

στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

                                                 
253 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
254

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας255
 

     …….……………………………………………………………………………  

     ….………………………………………………………………………………  

 

 Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα 

με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 

επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή 

της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 

την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως 

ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 

Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

                                                 
254  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 

της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

255 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν 

αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 

ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς 

τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 256

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής 
257

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 

178/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 77/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου. 

25.2
258

   Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

25.3
259

 
260

 
 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7323.0072, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

                                                 
256 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του 

ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

257  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

258 Προαιρετική επιλογή. 

259 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

260 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων 

δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 
76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     



      

336 

 

ΘΕΜΑ 31
ο         

                 Απόφ. Αρ.107/2016  (Α.Δ.Α: 
6ΕΟΦΩ1Ρ-ΝΚ5)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας   του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού 
κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου - Τηλιακού)  προϋπολογισμού 139.900,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και  ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/23565/30-03-2016) 

 

     

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23565/31-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου  

    Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου 
στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου - Τηλιακού)» με προϋπολογισμό 139.900,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α.: 30-

7323.0082 με πίστωση  # 139.900,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου - Τηλιακού)» αναλυτικά, 

κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/23565/31-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου - Τηλιακού)» 
προϋπολογισμού 139.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

      «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΙ ΜΑΥΡΟΥ - 
ΤΗΛΙΑΚΟΥ) » 

 

 

Προϋπολογισμού 139.900,00  Ευρώ (με Ε.Ο., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%), 
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που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

23.4 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
261

 

 

23.5 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
262

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι … Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη 

Ρόδο:
263

 

 

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 22413 64395 

E-mail
264

 : oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 

ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85133,  τηλ:   22413  64 607 -608-609-

610-612. 
265

 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του 

νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα 

δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο 

του έργου.  

                                                 
261 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται 
ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
262 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), 

τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

263 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 
περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 

Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 

ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 

σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

264 Εφόσον υπάρχει. 

265 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το 

Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που 

προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 

έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα 

και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον 

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 

και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της 

διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
266

, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 

τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων 
-  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 64 607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την………………………………….
267

. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00.ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 

τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής 

που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα 

των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  

 

                                                 
266 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 

υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

267  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 

προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

            Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

            Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 

(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 

εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 

 3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 

Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 

και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση 

αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την 

απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι 

η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 



      

340 

 

 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 

να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο 

πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
268

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
269

  

                                                 
268 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη 

σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

269 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του 

ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από 

τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις 

δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό 

που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει 

ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, 

με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της 

δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του 

πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και 

του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν 

ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται 

στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 

την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των 

εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας 

αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του 

ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, 

(μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
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α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
270

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να 

προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της 

Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα 

έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), 

(γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς 

προσκομισθέντων
271

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων 

υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της 

Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν 

από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει 

αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη 

(σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των 

μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού
272

. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά 

και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 

σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ 

εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με 

απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει 

λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η 

Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  

 

 

                                                 
270 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

271  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο 

τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

272  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
273

: 

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 

οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 

προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 

ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 

επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
274

. 

Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο 

προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.  

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1    Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
275

: 

                                                 
273 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 

στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

274  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

275  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 

τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
276

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  

στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ (αριθ. ενάρ. έργου ……………………)
277

 και 

υπόκειται στις κρατήσεις
278

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 

κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της 

κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.  

 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

 

 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 

αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του. έργου. 

                                                 
276  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

277  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

278  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΙ ΜΑΥΡΟΥ - 
ΤΗΛΙΑΚΟΥ) » 

 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 139.900,00 Ευρώ και 

αναλύεται σε 
279

: 

 

Δαπάνη Εργασιών 83.774,70 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.079,45 € 

Απρόβλεπτα
280

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

14.828,12 € 

Αναθεώρηση 57,57 € 

ΦΠΑ 23% 26.160,16 € 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Ροδίων σστην περιοχή Μαρίνας Ρόδου. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

-  Η παρούσα μελέτη αφορά στη διαμόρφωση ενός κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας Ρόδου για 

την δημιουργία κυκλοφοριακής σύνδεσης της Νέας Μαρίνας Ρόδου με την Περιμετρική Οδό της πόλης 

της Ρόδου, στη Χ.Θ. 0+300 της Περιμετρικής Οδού. 

-  Για τους κινούμενους από το λιμάνι, η είσοδος στη μαρίνα γίνεται από την οδό Λ. & Ν. Τηλιακού μέσω 

κυκλικού κόμβου που δημιουργείται στην Πλατεία Στ. Αυγουστάκη. Γι' αυτό τον λόγο γίνεται 

διαμόρφωση της οδού Λ. & Ν. Τηλιακού σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,25μ. η 

κάθε μία λωρίδα, με διαχωριστική νησίδα πλάτους 2,00μ.. Στην Πλατεία Στ. Αυγουστάκη όπου είναι η 

συμβολή της οδού Λ. & Ν. Τηλιακού με τις οδούς Μ. Βολονάκη και Γ. Μαύρου διαμορφώνεται κυκλικός 

κόμβος (ROUND ABOUT). 

-  Διατηρούμε την υφιστάμενη κατάσταση και κατασκευάζουμε τα πεζοδρόμια, την νησίδα και τον 

κυκλικό κόμβο (ROUND ABOUT). 

-   Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

-   Χωματουργικά, καθαιρέσεις, πλήρωση νησίδων με φυτική γη. 

-   Κατασκευή ρείθρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις. 

-   Οδοστρωσία, ασφαλτικά. 

Οριζόντια (διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες φωτός) και κάθετη (πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες) 

σήμανση. 

           

                                                 
279 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

280  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 

της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται 

ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, 

κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο 

εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 

άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων 

(και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων 

εργασιών της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

281
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
282

 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 

του ΚΔΕ. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

283
.  

                                                 
281  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών. 

282 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 
49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 
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 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον 

βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
284

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 2.274,00 ΕΥΡΩ. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον 

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 

1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ
285

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) 

του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
…………….286

. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 

τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης . 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
287

 ……………… 

                                                                                                                                                
283 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά 

και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, 

ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

284  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

285
 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία 

πληρωμής π.χ. 5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

286
 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

287
  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον 

ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την 

προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον 

ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και 
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16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………
288

 

  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
289

 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον 

κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον 

τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά 

προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 

δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
……………, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
290

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email. 
291

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του 

άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών 292
 από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών
293

. 

                                                                                                                                                
άρθρο 51 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του 

άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις 

περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται 

δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

288 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

289 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της 

αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

290  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

291  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

292 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 

14). 

293  Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ στο 

τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.              

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν 

σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου
294

.  

 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2  και άνω για έργα κατηγορίας  

ΟΔΟΠΟΙΙΑ295
  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
296

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1…του Μ.Ε.Ε.Π. για 

έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας)

297
. 

21.5  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

                                                 
294  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

295 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην 
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

296 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν 

με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 

297 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 

Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα 

υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν 

αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
298

. 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                 
298  Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση 

που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο 

επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που 
ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην 

αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής 
ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση 

του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 

του ΚΔΕ Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 
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Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 

22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
299

: 

 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.300
 πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 301

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

                                                 
299 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

    1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

    2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

     3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

    4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

300 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση 

αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

301 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 

κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 

οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
302

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση 

που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
303

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 

και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 

άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

304
 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 

ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 

υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 

                                                 
302  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής. 

303  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

304  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  

 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 

διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
305

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 44). Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν 

στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

                                                 
305  Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
306

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας307
 

  ……………………………………………………………………………………  

  …………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα 

με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 

επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή 

της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 

την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

                                                 
306  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) 

εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

307  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 

48 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
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4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται 

στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, 

ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 
308

. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 

τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση 

με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης 

πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την 

εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται). 

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν :  
         αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές.  

         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 

των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς.  

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης 

επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν 
την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.    

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της 

αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η 

επιχείρηση αποκλείεται.  

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ 

αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης.  

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν 

αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 

ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

                                                 
308  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  



      

356 

 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς 

τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 309

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής 
310

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

  

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 

168/23-03-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε 

με την αριθμ. 39/8-3-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

25.2
311

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

25.3
312

 
313

 
 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

39/2016 (ΑΔΑ:ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7323.0082, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 32
ο        

     Απόφ. Αρ. 108/2016  (Α.Δ.Α: ΩΟΙ1Ω1Ρ-7ΥΛ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε 
οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013» προϋπολογισμού 
330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ.   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/22673/29-03-2016) 

    

                                                 
309 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  

του ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

310   Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται 
άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

311 Προαιρετική επιλογή. 

312 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ. όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

313 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων 

δημοσίων έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 
76 και 77 του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/22673/29-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου.  

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2013» με 

προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α.: 64-7333.0018 με πίστωση #330.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από την θεομηνία του 
2013» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22673/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(η κ. Παναγή Ευαγγελία μέλος της μειοψηφίας ψήφισε παρούσα) 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου   «Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από την 
θεομηνία του 2013» προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 

 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

                  ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

      «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2013». 

 

Προϋπολογισμού  330.000,00 Ευρώ  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 

 

 



      

358 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
314

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
315

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι … Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη 

Ρόδο:
316

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 22413 64395 

E-mail
317

 : oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 

ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   22413  64 607 -608-609-

610-612. 
318

 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του 

νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα 

δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο 

του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το 

Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που 

προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

                                                 
314 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται 
ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.  
315 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που  δεν 
έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του νομού), 

τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ.  

316 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 
περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 

Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 

ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 

σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

317 Εφόσον υπάρχει. 

318 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 

έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα 

και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον 

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 

και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της 

διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
319

, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 

τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων 
-  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 64 607-608-609-610-612. 

 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την ………….   .
320

 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 

των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 

20,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 

επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής 

που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα 

των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  

 

 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς τους 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

 

                                                 
319 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 

υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

320  Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλ. άρθρο 22 παρ. 1  του ΚΔΕ), η 

προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.  
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3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

           Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

           Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 

(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 

εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 

 3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 

Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 

και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση 

αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την 

απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι 

η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 
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να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο 

πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
321

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
322

  

 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από 

τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις 

δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό 

που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση 

                                                 
321 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά 

με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

322 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του 

ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει 

ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, 

με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της 

δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του 

πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον  

διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία 

πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση 

του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου 

των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας 

προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν 

υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 

στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, 

φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό 

της Ε.Δ. 

 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 

την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των 

εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας 

αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του 

ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, 

(μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 
 

 

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
323

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 

                                                 
323 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών 
προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 
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κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο
324

,  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του 

ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την 

κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς 

προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι 

ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των 

αρχικώς προσκομισθέντων
325

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των 

οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της 

Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν 

από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει 

αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη 

(σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των 

μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού
326

. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά 

και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 

σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ 

εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με 

απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει 

λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η 

                                                 
324 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβαση δεν 

υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το 

υπογραμμισμένο τμήμα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000,00 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 

4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) 
πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των 

νομικών τους προσώπων, οι συμβάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους 

υπερβαίνει τα 200.000,00 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012). 

325  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο 

τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

326  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον  οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
327

: 

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και ο ι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση 

αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 

μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 

ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 

διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
328

. Η 

μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των 

διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 

 

                                                 
327 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 

στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

328  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 
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 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1   Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
329

: 

 

 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
330

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  

στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  

 Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Π. Δ. Ε. (ΣΑΕΠ 067) 
331

 και υπόκειται στις κρατήσεις
332

 που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 -37 

του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 

4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

  

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 

αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

                                                 
329  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

330  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

331  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

332  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013». 
  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 330.000,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε 
333

: 

Δαπάνη Εργασιών    196.127,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)      35.302,86€ 

Απρόβλεπτα
334

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 

Ο.Ε.) 

     34.714,48€ 

Αναθεώρηση        2.148,34€ 

ΦΠΑ 23%    61.707,32€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ . 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013 ». 
Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην αποκατάσταση των οδών της πόλης μας που έχουν υποστεί 

φθορές από την θεομηνία του 2013.  

Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης των οδών τμήμα Αθηνών, τμήμα Β. Βασιλειάδη, 

τμήμα Γ. Γεωργιάδη, Ερ. Σταυρού, τμήματα Α. Καρκαβίτσα, Κ. Καρυωτάκη, Περαίας, Α. Ζουρούδη και 

πάροδος Κ. Χατζηκωνσταντή. 

  

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται 

ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και 

ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους 

αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

                                                 
333 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

334  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 

στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη  

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 

αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

335
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
336

 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

 Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 

του ΚΔΕ. 

  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

337
.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

                                                 
335  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

336 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

337 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των 

άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα 
συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  
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15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον 

βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
338

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των  5.366,00 ΕΥΡΩ. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον 

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 

1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ
339

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των  9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 

4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
………………………340

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 

τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια 

της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης . 

 

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
341

 ……………… 

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  ……..……………
342

 

  

 

 

 

                                                 
338  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 

του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

339 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

340 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 

157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

341 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 
του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

342 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 
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 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
343

 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον 

κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον 

τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά 

προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 

δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η   
……….., ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
344

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email. 
345

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

     

 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του 

άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 9 μηνών 346
 από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών
347

. 

  

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ στο 

τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.                 

                                                 
343 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 

της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

344  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

345  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

346 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και υποσημείωση 

14). 

347 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 
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 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
348

.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
349

  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
350

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας.  

 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

                                                 
348  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

349 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 
επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

350 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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III. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 

Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα 

υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

9. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν 

αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη. 

10. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

11. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

12 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

13 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.   Τεχνική ικανότητα
351

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 

                                                 
351 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 

είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο 

των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 
πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 

κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 
εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 

Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 

περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 
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22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
352

: 

 

23.10 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.353
 πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 354

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.11 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 

κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 

                                                 
352 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

353 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 

προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

354 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
355

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση που 

υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
356

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 

και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 

άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

357
 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 

ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 

υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 
άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  

 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

                                                 
355  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής 

εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

356  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

357  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 

διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
358

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 44). Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν 

στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

                                                 
358 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
359

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας360
 

  …………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………  

 

 Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα 

με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 

επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή 

της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 

την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.   Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως 

ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η 

προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 
361

. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 

                                                 
359  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός 

της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

360 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 

361  Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.  
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τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να 

αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής 

ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, 

εφόσον προσκομίζεται). 

         β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, 
προσκομίζουν :  

         αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές.  

         ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς.  

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης 

επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο.  

         γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν την 
έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  
         αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.    

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της 

αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η 

επιχείρηση αποκλείεται.  

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ 

αυτών προέρχονται από δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης.  

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν 

αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 

ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς 

τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 362

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής 
363

.  

                                                 
362 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του 
ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 
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Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  

 

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου  αποφασίστηκε με την με αριθμ. 

167/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης με την αριθμ. 

39/8-3-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

25.2
364

 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

25.3
365

 
366

 
 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

39/2016 (ΑΔΑ:ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 64-7333.0018, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 33
ο        

        Απόφ. Αρ. 109/2016  (Α.Δ.Α: 66ΩΙΩ1Ρ-ΠΝ4) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 
2016», ανά δημοτική ενότητα  καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 
διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/22523/29-03-2016) 

 

      Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 

και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 

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

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη 

Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/23884/31-03-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα 

άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

                                                                                                                                                
363  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

364 Προαιρετική επιλογή. 

365 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

366 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 

έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 
του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.:1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Κυριαζή Στέφανο, 6. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 7. Ατσίδη Ελπίδα, 8. Παναή 

Ευαγγελία  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας, 2. Δράκος Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη συνεδρίαση, 

3.Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη) η οποία αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 

& 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 

πλειοψηφίας, Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος) 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλων του 

Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Δήμου Ρόδου, της κας Βικτώριας Κωτσάκη, υπάλληλος του 

λογιστηρίου, κας Ζανεττούλλη Στεργούλας, προϊσταμένης του τμήματος κτιριακών έργων και 

κοινόχρηστων χώρων, του κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου και του κου Στρατή Στέφανου, νομικούς 

συμβούλους του Δήμου Ρόδου,  

     

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/22523/29-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης, ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού  για την 

προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 

 

1. Στον προϋπολογισμό έτους 2016 έχουν ενταχθεί οι προμήθειες Ηλεκτρολογικών υλικών έτους 

2016 για τον Δήμο Ρόδου στους κωδικούς 30-6662.0004.0001 έως 30-6662.0004.0010 με συνολική 

πίστωση για το έτος 2016 479.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών δαπανών σε 

διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου η Δ/νση Τεχνικών έργων και υποδομών προχώρησε 

στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για ανωτέρω προμήθειες και συγκεκριμένα: 

-Δ.Ε Ρόδου με προϋπολογισμό 69.000€  ΚΑ 30-6662.0004.0001 

-Δ.Ε Ιαλυσού με προϋπολογισμό 50.000€  ΚΑ 30-6662.0004.0002 

-Δ.Ε Πεταλουδών με προϋπολογισμό 50.000€  ΚΑ 30-6662.0004.0003 

-Δ.Ε Καμείρου με προϋπολογισμό 40.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0004 

-Δ.Ε Ατταβύρου με προϋπολογισμό 40.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0005 

-Δ.Ε Καλλιθέας με προϋπολογισμό 50.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0006 

-Δ.Ε Αφάντου με προϋπολογισμό 40.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0007 

-Δ.Ε Αρχαγγέλου με προϋπολογισμό 40.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0008 

-Δ.Ε Λίνδου με προϋπολογισμό 50.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0009 

-Δ.Ε Νότιας Ρόδου με προϋπολογισμό 50.000€    ΚΑ 30-6662.0004.0010 

     Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη, τη γενική και ειδική συγγραφή  

υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές 

 

2. Η προμήθειες θα γίνουν με πρόχειρους-συνοπτικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και συγκεκριμένα: 

           α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

           β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

           γ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει  

           και η επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών συγκροτείται από την Οικονομική 

Επιτροπή μετά από δημόσια κλήρωση που διενεργεί η η Δ/νση Τεχνικών έργων και  Υποδομών 

δ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών  

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

 

3. Με βάση το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/162216/04-03-2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  

προέκυψαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων. 

         Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

1. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές, 

Ειδικοί όροι)για τις παραπάνω  προμήθειες και η διάθεση της  πίστωσης αυτών. 
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2.   Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, διεξαγωγής διαγωνισμών και ενστάσεων για τις παραπάνω 

προμήθειες,  σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης του συνημμένου πρακτικού». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»  

 

   Στη Ρόδο και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου στην οδό Διαγοριδών 1, 

την Παρασκευή 04/03/2016 και ώρα 09.00 πρωινή διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του 

Δήμου, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) για τον ορισμό 

της Επιτροπής Διενέργειας και Επιτροπής Παραλαβής των  διαγωνισμών για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» . Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η 

οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με το έγγραφο 16/15449/02-03-2016. 

 

Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

για τις παραπάνω επιτροπές είναι το κάτωθι: 

 

Τακτικά Μέλη 

1. Βασιλώττος Κων/νος  (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Σαρακίνης Κοσμάς 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Περράκης Γεώργιος 

2. Κεφαλάκης Παύλος 

3. Φραντζής Φιλήμονας 

 

Η  έγκριση της Επιτροπής διενέργειας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, ενώ αυτή της Επιτροπής 

Παραλαβής θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 

1) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός, 

2) Ράμος Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός  

3) Πλιώτας Φιλήμωνας,  Εργοδηγός».   

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης της προμήθειας 

«Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22523/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 
(ο κ. Μανωλάκης Αλέξανδρος ψήφισε παρών) 

 

Α) Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 479.000,00 Ευρώ 
(με Φ.Π.Α), ως κατωτέρω: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΡΟΔΟΥ "  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0002 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π.  

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ. 170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΡΟΔΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (69.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  
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στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προυπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 
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Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

 

 

                                                                   

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 100 0,80 80,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 100 1,24 124,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 100 0,90 90,00 

4 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 100 1,40 140,00 

5 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

6 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

7 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 

870 lm τουλάχιστον  τεμ 

80 3,00 240,00 

8 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

1861 5,50 10235,50 

9 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

292 12,50 3650,00 

10 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 

lm τουλάχιστον τεμ 

507 12,50 6337,50 
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11 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm τουλάχιστον  
τεμ 

40 5,00 200,00 

12 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

18 1,70 30,60 

13 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

18 2,40 43,20 

14 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-22W 
τεμ 

9 1,35 12,15 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 178 15,00 2670,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 9 16,00 144,00 

17 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 18 8,20 147,60 

18 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

19 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή τεμ 3 162,00 486,00 

23 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

10 13,00 130,00 

24  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 49 49,00 2401,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

25 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

117 1,40 163,80 

26 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 72 1,20 86,40 

27 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 27 3,00 81,00 

28 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 18 5,00 90,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 18 5,00 90,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 18 5,00 90,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 18 5,00 90,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 18 5,00 90,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 18 5,00 90,00 

34  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          6 

Χ 30  8 Α τεμ 

45 1,60 72,00 

35 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 27 7,50 202,50 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 27 9,50 256,50 

37 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 18 29,00 522,00 

38 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 14 24,00 336,00 

39 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 27 19,00 513,00 

40 Eκκινητές 250 W τεμ 144 3,00 432,00 

41 Μονωτικές ταινίες  τεμ 117 0,69 80,73 

42 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 18 3,00 54,00 

43 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 18 4,00 72,00 

44 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 220 2,10 462,00 

45 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου τεμ 

18 21,00 378,00 

46 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

47 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

48 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων 

τεμ 

1 12,00 12,00 

49 φις αρσενικο θυλικο τεμ 18 1,50 27,00 

50 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 220 2,60 572,00 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

51 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W τεμ 9 17,00 153,00 

52 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

53 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

54 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 
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55 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 9 50,00 450,00 

56 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

57 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

58 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 45 95,00 4275,00 

59 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 23 380,00 8740,00 

  ΡΕΛΕ         

60 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

61 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 9 28,00 252,00 

62 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 9 32,00 288,00 

63 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 18 16,00 288,00 

  ΙΣΤΟΙ         

64 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

65 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

66 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 18 380,00 6840,00 

         ΣΥΝΟΛΟ 56095,48 

        ΦΠΑ 23% 12901,96 

   ΣΥΝΟΛΟ 68997,44 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  2,56 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69000,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   
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Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  
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2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  
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- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  
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16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 
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Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ"  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0001 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ.  170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΙΑΛΥΣΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 
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α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
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  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 m 100 0,80 80,00 

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 m 100 1,24 124,00 

3 Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2 m 100 0,90 90,00 

4 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

5 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

6 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 

870 lm τουλάχιστον  τεμ 

50 3,00 150,00 

7 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

890 5,50 4895,00 

8 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

208 12,50 2600,00 

9 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 

lm τουλάχιστον τεμ 

365 12,50 4562,50 

10 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm τουλάχιστον  
τεμ 

20 5,00 100,00 

11 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

16 1,70 27,20 

12 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

10 2,40 24,00 

13 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-22W 
τεμ 

5 1,35 6,75 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 128 15,00 1920,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 5 16,00 80,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 16 8,20 131,20 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

19 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

23 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή τεμ 3 162,00 486,00 

24 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

6 13,00 78,00 

26  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 37 49,00 1813,00 

27 ΔΙΑΦΟΡΑ         

28 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

83 1,40 116,20 

29 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 52 1,20 62,40 

30 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 21 3,00 63,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

34 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

35 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

36 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

37  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          6 

Χ 30  8 Α τεμ 

31 1,60 49,60 

38 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 21 7,50 157,50 

39 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 21 9,50 199,50 
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40 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 16 29,00 464,00 

41 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 10 24,00 240,00 

42 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 21 19,00 399,00 

43 Eκκινητές 250 W τεμ 104 3,00 312,00 

44 Μονωτικές ταινίες  τεμ 83 0,69 57,27 

45 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 3,00 48,00 

46 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 4,00 64,00 

47 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 156 2,10 327,60 

48 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου τεμ 

16 21,00 336,00 

49 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 δύο 

ανοιγματων τεμ 

1 290,00 290,00 

50 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 ενός 

ανοίγματος τεμ 

1 220,00 220,00 

51 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών στεγανός τεμ 1 24,00 24,00 

52 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

53 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

54 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. Χωρου τεμ 1 45,00 45,00 

55 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων 

τεμ 

2 12,00 24,00 

56 φις αρσενικο θυλικο τεμ 10 1,50 15,00 

57 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 156 2,60 405,60 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

58 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W τεμ 5 17,00 85,00 

59 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

60 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

61 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

62 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 5 50,00 250,00 

63 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

64 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

65 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 31 95,00 2945,00 

66 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 17 380,00 6460,00 

  ΡΕΛΕ         

67 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

68 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

69 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 5 32,00 160,00 

70 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

  ΙΣΤΟΙ         

71 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

72 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

73 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 16 380,00 6080,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 40648,72 

        ΦΠΑ 23% 9349,21 

   ΣΥΝΟΛΟ 49997,93 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,07 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50000,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 
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Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 
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Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 
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- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 
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λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  
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  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  
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δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0003  

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ.  170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 
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5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 
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Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ 

ΔΑΠΑΝ

Η 

1 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

2 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,40 140,00 

3 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 100 4,50 450,00 

4 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

5 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 100 0,70 70,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

6 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 

870 lm τουλάχιστον  τεμ 

50 3,00 150,00 

7 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

821 5,50 4515,50 

8 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

208 12,50 2600,00 

9 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 

lm τουλάχιστον τεμ 

365 12,50 4562,50 

10 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm τουλάχιστον  
τεμ 

20 5,00 100,00 

11 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

16 1,70 27,20 

12 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

10 2,40 24,00 

13 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-22W 
τεμ 

5 1,35 6,75 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 128 15,00 1920,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 5 16,00 80,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 16 8,20 131,20 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 
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19 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

23 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή τεμ 3 162,00 486,00 

24 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

6 13,00 78,00 

25  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 37 49,00 1813,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

26 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

83 1,40 116,20 

27 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 52 1,20 62,40 

28 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 21 3,00 63,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

34 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

35  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          6 

Χ 30  8 Α τεμ 

31 1,60 49,60 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 21 7,50 157,50 

37 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 21 9,50 199,50 

38 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 16 29,00 464,00 

39 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 11 24,00 264,00 

40 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 21 19,00 399,00 

41 Eκκινητές 250 W τεμ 100 3,00 300,00 

42 Μονωτικές ταινίες  τεμ 83 0,69 57,27 

43 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 3,00 48,00 

44 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 4,00 64,00 

45 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 156 2,10 327,60 

46 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου τεμ 

16 21,00 336,00 

47 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 δύο 

ανοιγματων τεμ 

1 290,00 290,00 

48 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 ενός 

ανοίγματος τεμ 

1 220,00 220,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών στεγανός τεμ 1 24,00 24,00 

50 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

51 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

52 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. Χωρου τεμ 1 45,00 45,00 

53 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων 

τεμ 

2 12,00 24,00 

54 φις αρσενικο θυλικο τεμ 10 1,50 15,00 

55 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 156 2,60 405,60 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

56 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W τεμ 5 17,00 85,00 

57 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

58 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

59 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

60 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 5 50,00 250,00 

61 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 
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62 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

63 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 31 95,00 2945,00 

64 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 17 380,00 6460,00 

  ΡΕΛΕ         

65 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

66 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

67 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 5 32,00 160,00 

68 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

  ΙΣΤΟΙ         

69 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

70 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

71 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 16 380,00 6080,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 40647,22 

        ΦΠΑ 23% 9348,86 

   ΣΥΝΟΛΟ 49996,08 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  3,92 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50000,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
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Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

 

 

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   
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- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 
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 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 
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-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 



      

408 

 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου  

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0004 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ.  170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΚΑΜΕΙΡΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΣΑΡΑΝΤΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 
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4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  
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9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

2 Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2 m 100 1,40 140,00 

3 Καλώδιο NYY 3X10 mm2 m 100 4,50 450,00 
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4 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

5 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 100 0,50 50,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

6 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 

870 lm τουλάχιστον  τεμ 

50 3,00 150,00 

7 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

610 5,50 3355,00 

8 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

167 12,50 2087,50 

9 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 

lm τουλάχιστον τεμ 

292 12,50 3650,00 

10 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm τουλάχιστον  
τεμ 

15 5,00 75,00 

11 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

13 1,70 22,10 

12 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

8 2,40 19,20 

13 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-22W 
τεμ 

3 1,35 4,05 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 103 15,00 1545,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 4 16,00 64,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 13 8,20 106,60 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

19 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

23 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή τεμ 3 162,00 486,00 

24 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

5 13,00 65,00 

25  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 29 49,00 1421,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

26 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

67 1,40 93,80 

27 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 42 1,20 50,40 

28 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 17 3,00 51,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

34 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

35  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          6 

Χ 30  8 Α τεμ 

25 1,60 40,00 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 17 7,50 127,50 

37 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 17 9,50 161,50 

38 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 13 29,00 377,00 

39 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 8 24,00 192,00 

40 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 17 19,00 323,00 

41 Eκκινητές 250 W τεμ 84 3,00 252,00 

42 Μονωτικές ταινίες  τεμ 67 0,69 46,23 

43 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 3,00 39,00 

44 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 4,00 52,00 

45 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 125 2,10 262,50 



      

412 

 

46 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου τεμ 

13 21,00 273,00 

47 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

48 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. Χωρου τεμ 1 45,00 45,00 

50 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων 

τεμ 

2 12,00 24,00 

51 φις αρσενικο θυλικο τεμ 8 1,50 12,00 

52 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 125 2,60 325,00 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

53 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W τεμ 4 17,00 68,00 

54 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

55 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

56 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

57 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 4 50,00 200,00 

58 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

59 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

60 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 25 95,00 2375,00 

61 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 13 380,00 4940,00 

  ΡΕΛΕ         

62 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

63 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 4 28,00 112,00 

64 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 4 32,00 128,00 

65 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 8 16,00 128,00 

  ΙΣΤΟΙ         

66 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

69 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

68 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 13 380,00 4940,00 

        

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 32519,78 

        

ΦΠΑ 

23% 7479,55 

   ΣΥΝΟΛΟ 39999,33 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,67 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40000,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  
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Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 
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Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  
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- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 
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Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 
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  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ" 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0005 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ. 170/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
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Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 
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α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

2 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

3 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 100 0,25 25,00 

4 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 100 0,38 38,00 

5 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 kg 100 18,00 1800,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

6 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 

870 lm τουλάχιστον  τεμ 

40 3,00 120,00 

7 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

392 5,50 2156,00 

8 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

167 12,50 2087,50 

9 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 

3300 lm τουλάχιστον τεμ 

292 12,50 3650,00 

10 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm 

τουλάχιστον  τεμ 

15 5,00 75,00 

11 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-

65W τεμ 

13 1,70 22,10 

12 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-

65W τεμ 

8 2,40 19,20 

13 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-

22W τεμ 

4 1,35 5,40 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 103 15,00 1545,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 4 16,00 64,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 13 8,20 106,60 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

19 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

23 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή τεμ 3 162,00 486,00 

24 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

5 13,00 65,00 

25  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 29 49,00 1421,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         
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26 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

67 1,40 93,80 

27 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 42 1,20 50,40 

28 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 17 3,00 51,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

34 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

35  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          

6 Χ 30  8 Α τεμ 

25 1,60 40,00 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 17 7,50 127,50 

37 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 17 9,50 161,50 

38 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 13 29,00 377,00 

39 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 8 24,00 192,00 

40 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 17 19,00 323,00 

41 Eκκινητές 250 W τεμ 84 3,00 252,00 

42 Μονωτικές ταινίες  τεμ 67 0,69 46,23 

43 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 3,00 39,00 

44 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 4,00 52,00 

45 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 125 2,10 262,50 

46 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου τεμ 

13 21,00 273,00 

47 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

48 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. Χωρου τεμ 1 45,00 45,00 

50 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 

θεσεων τεμ 

2 12,00 24,00 

51 φις αρσενικο θυλικο τεμ 8 1,50 12,00 

52 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 125 2,60 325,00 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

53 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W τεμ 4 17,00 68,00 

54 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

55 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

56 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

57 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 4 50,00 200,00 

58 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

59 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

60 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 25 95,00 2375,00 

61 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 13 380,00 4940,00 

  ΡΕΛΕ         

62 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

63 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 4 28,00 112,00 

64 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 4 32,00 128,00 

65 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 8 16,00 128,00 

  ΙΣΤΟΙ         

66 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

67 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

68 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 13 380,00 4940,00 

        

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 32515,13 

        ΦΠΑ 23% 7478,48 
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   ΣΥΝΟΛΟ 39993,61 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  6,39 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40000,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

 

 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 
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Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 
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- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 
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και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 
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Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0006 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ.   170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

   

 1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 
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ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
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- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2 m 100 1,40 140,00 

2 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

3 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

4 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2 m 100 0,25 25,00 

5 Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2 m 100 0,38 38,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

6 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 

870 lm τουλάχιστον  τεμ 

50 3,00 150,00 

7 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-6500k 

με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

902 5,50 4961,00 

8 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

208 12,50 2600,00 

9 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 

lm τουλάχιστον τεμ 

365 12,50 4562,50 
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10 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm τουλάχιστον  
τεμ 

20 5,00 100,00 

11 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

16 1,70 27,20 

12 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-65W 
τεμ 

10 2,40 24,00 

13 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-22W 
τεμ 

5 1,35 6,75 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 128 15,00 1920,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 5 16,00 80,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 16 8,20 131,20 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

19 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

23 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή τεμ 3 162,00 486,00 

24 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

6 13,00 78,00 

25  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 37 49,00 1813,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ   0     

26 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

83 1,40 116,20 

27 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 52 1,20 62,40 

28 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 21 3,00 63,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

34 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

35  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          6 

Χ 30  8 Α τεμ 

31 1,60 49,60 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 21 7,50 157,50 

37 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 21 9,50 199,50 

38 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 16 29,00 464,00 

39 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 11 24,00 264,00 

40 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 21 19,00 399,00 

41 Eκκινητές 250 W τεμ 104 3,00 312,00 

42 Μονωτικές ταινίες  τεμ 83 0,69 57,27 

43 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 3,00 48,00 

44 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 4,00 64,00 

45 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 156 2,10 327,60 

46 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 

εκ βαρεου τύπου τεμ 

16 21,00 336,00 

47 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 δύο 

ανοιγματων τεμ 

1 290,00 290,00 

48 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 ενός 

ανοίγματος τεμ 

1 220,00 220,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών στεγανός τεμ 1 24,00 24,00 

50 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

51 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

52 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. Χωρου τεμ 1 45,00 45,00 
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53 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων 

τεμ 

2 12,00 24,00 

54 φις αρσενικο θυλικο τεμ 10 1,50 15,00 

55 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 156 2,60 405,60 

 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ   0     

56 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W τεμ 5 17,00 85,00 

57 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

58 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

59 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

60 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 5 50,00 250,00 

61 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

62 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

63 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 31 95,00 2945,00 

64 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 17 380,00 6460,00 

 ΡΕΛΕ   0     

65 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

66 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

67 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 5 32,00 160,00 

68 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

  ΙΣΤΟΙ   0     

69 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

70 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

71 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 16 380,00 6080,00 

        ΣΥΝΟΛΟ   

      ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   

        

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 40647,72 

        ΦΠΑ 23% 9348,98 

      

   ΣΥΝΟΛΟ 49996,70 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,3 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50000,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  



      

432 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 
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8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 
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βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 
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  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν :  
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0007 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ. 170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΑΦΑΝΤΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

   1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, 
Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1

ος
 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 

π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   
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Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 
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14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

2 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 kg 100 18,00 1800,00 

4 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 100 0,70 70,00 

5 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 100 0,50 50,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

6 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού 

φωτός 870 lm τουλάχιστον  τεμ 

40 3,00 120,00 

7 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

330 5,50 1815,00 

8 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

167 12,50 2087,50 

9 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 

3300 lm τουλάχιστον τεμ 

315 12,50 3937,50 

10 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm 

τουλάχιστον  τεμ 

15 5,00 75,00 

11 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-

65W τεμ 

13 1,70 22,10 

12 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-

65W τεμ 

8 2,40 19,20 

13 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-

22W τεμ 

4 1,35 5,40 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 103 15,00 1545,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 4 16,00 64,00 

16 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 13 8,20 106,60 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

19 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

23 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον 

πυκνωτή τεμ 

3 162,00 486,00 

24 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

5 13,00 65,00 

25  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 29 49,00 1421,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

26 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

67 1,40 93,80 

27 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 42 1,20 50,40 
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28 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 17 3,00 51,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

34 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

35  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          

6 Χ 30  8 Α τεμ 

25 1,60 40,00 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 17 7,50 127,50 

37 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 17 9,50 161,50 

38 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 13 29,00 377,00 

39 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 8 24,00 192,00 

40 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 17 19,00 323,00 

41 Eκκινητές 250 W τεμ 84 3,00 252,00 

42 Μονωτικές ταινίες  τεμ 67 0,69 46,23 

43 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 3,00 39,00 

44 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 4,00 52,00 

45 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 125 2,10 262,50 

46 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου τεμ 

13 21,00 273,00 

47 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών στεγανός τεμ 0 24,00 0,00 

48 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

50 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. 

Χωρου τεμ 

1 45,00 45,00 

51 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 

θεσεων τεμ 

2 12,00 24,00 

52 φις αρσενικο θυλικο τεμ 8 1,50 12,00 

53 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 125 2,60 325,00 

 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

54 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 

W τεμ 

4 17,00 68,00 

55 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

56 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

57 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

58 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 4 50,00 200,00 

59 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

60 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

61 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 25 95,00 2375,00 

62 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 13 380,00 4940,00 

 ΡΕΛΕ         

63 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

64 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 4 28,00 112,00 

65 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 4 32,00 128,00 

66 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 8 16,00 128,00 

  ΙΣΤΟΙ         

67 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

68 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

69 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 13 380,00 4940,00 

            

          



      

441 

 

      

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32518,63 

      

  

ΦΠΑ 23% 7479,28 

      

   ΣΥΝΟΛΟ 39997,91 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,09 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40000,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  
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Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  
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3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 
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13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 
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18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 
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των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ  
Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου  

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0008 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ. 170/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

    

1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 
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δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 
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- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

2 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

3 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 100 0,70 70,00 

4 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 100 0,50 50,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

5 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού 

φωτός 870 lm τουλάχιστον  τεμ 

40 3,00 120,00 

6 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

701 5,50 3855,50 

7 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

167 12,50 2087,50 
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8 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού φωτός 

3300 lm τουλάχιστον τεμ 

292 12,50 3650,00 

9 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm 

τουλάχιστον  τεμ 

15 5,00 75,00 

10 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 4-

65W τεμ 

13 1,70 22,10 

11 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 4-

65W τεμ 

8 2,40 19,20 

12 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 4-

22W τεμ 

4 1,35 5,40 

13 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 103 15,00 1545,00 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 4 16,00 64,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 13 8,20 106,60 

16 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

19 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον 

πυκνωτή τεμ 

3 162,00 486,00 

23 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 680lm 

25000h τεμ 

5 13,00 65,00 

24  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 29 49,00 1421,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

25 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

67 1,40 93,80 

26 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 42 1,20 50,40 

27 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 17 3,00 51,00 

28 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 13 5,00 65,00 

34  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          

6 Χ 30  8 Α τεμ 

25 1,60 40,00 

35 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 17 7,50 127,50 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 17 9,50 161,50 

37 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 13 29,00 377,00 

38 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 8 24,00 192,00 

39 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 17 19,00 323,00 

40 Eκκινητές 250 W τεμ 84 3,00 252,00 

41 Μονωτικές ταινίες  τεμ 67 0,69 46,23 

42 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 3,00 39,00 

43 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 13 4,00 52,00 

44 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 125 2,10 262,50 

45 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 

40 εκ βαρεου τύπου τεμ 

13 21,00 273,00 

46 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 

δύο ανοιγματων τεμ 

0 290,00 0,00 

47 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 

ενός ανοίγματος τεμ 

0 220,00 0,00 

48 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών στεγανός τεμ 0 24,00 0,00 
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49 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών στεγανός τεμ 1 29,00 29,00 

50 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

51 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. 

Χωρου τεμ 

2 45,00 90,00 

52 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 

θεσεων τεμ 

2 12,00 24,00 

53 φις αρσενικο θυλικο τεμ 8 1,50 12,00 

54 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 125 2,60 325,00 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

55 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 

W τεμ 

4 17,00 68,00 

56 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

57 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

58 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

59 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 4 50,00 200,00 

60 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

61 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

62 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 25 95,00 2375,00 

63 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 13 380,00 4940,00 

  ΡΕΛΕ         

64 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

65 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 4 28,00 112,00 

66 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 4 32,00 128,00 

67 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 8 16,00 128,00 

  ΙΣΤΟΙ   0     

68 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

69 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

70 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 13 380,00 4940,00 

            

          

      

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32516,63 

      

  

ΦΠΑ 23% 7478,82 

      

   ΣΥΝΟΛΟ 39995,45 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,55 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40000,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 
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Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 
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ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 
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7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 
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Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 
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  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0009 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ. 170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
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  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας ΛΙΝΔΙΩΝ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 

 

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
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γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  

 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 
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Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ 

Μ

Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2 m 100 0,92 92,00 

2 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 

3 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 100 0,70 70,00 

4 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 100 0,50 50,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

5 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού 

φωτός 870 lm τουλάχιστον  τεμ 

50 3,00 150,00 

6 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

917 5,50 5043,50 

7 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

208 12,50 2600,00 

8 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού 

φωτός 3300 lm τουλάχιστον τεμ 

365 12,50 4562,50 

9 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm 

τουλάχιστον  τεμ 

20 5,00 100,00 

10 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 

4-65W τεμ 

16 1,70 27,20 

11 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 

4-65W τεμ 

10 2,40 24,00 

12 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 

4-22W τεμ 

5 1,35 6,75 

13 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 128 15,00 1920,00 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 5 16,00 80,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 16 8,20 131,20 

16 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

19 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον 

πυκνωτή τεμ 

3 162,00 486,00 

23 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 

680lm 25000h τεμ 

6 13,00 78,00 
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24  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 37 49,00 1813,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

25 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

83 1,40 116,20 

26 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 52 1,20 62,40 

27 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 21 3,00 63,00 

28 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

34  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          

6 Χ 30  8 Α τεμ 

31 1,60 49,60 

35 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 21 7,50 157,50 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 21 9,50 199,50 

37 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 16 29,00 464,00 

38 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 11 24,00 264,00 

39 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 21 19,00 399,00 

40 Eκκινητές 250 W τεμ 104 3,00 312,00 

41 Μονωτικές ταινίες  τεμ 83 0,69 57,27 

42 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 3,00 48,00 

43 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 4,00 64,00 

44 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 156 2,10 327,60 

45 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 

Χ 40 εκ βαρεου τύπου τεμ 

16 21,00 336,00 

46 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 

δύο ανοιγματων τεμ 

1 290,00 290,00 

47 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 

ενός ανοίγματος τεμ 

1 220,00 220,00 

48 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών 

στεγανός τεμ 

1 24,00 24,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών 

στεγανός τεμ 

1 29,00 29,00 

50 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

51 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. 

Χωρου τεμ 

1 45,00 45,00 

52 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 

θεσεων τεμ 

2 12,00 24,00 

53 φις αρσενικο θυλικο τεμ 10 1,50 15,00 

54 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 156 2,60 405,60 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

55 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 

2Χ36 W τεμ 

5 17,00 85,00 

56 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

57 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

58 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

59 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 5 50,00 250,00 

60 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

61 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

62 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 31 95,00 2945,00 

63 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 17 380,00 6460,00 

  ΡΕΛΕ         
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64 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

65 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

66 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 5 32,00 160,00 

64 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

  ΙΣΤΟΙ         

68 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

69 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

70 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 16 380,00 6080,00 

            

          

      

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40647,22 

      

 

ΦΠΑ 23% 9348,86 

      

   ΣΥΝΟΛΟ 49996,08 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,92 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50000,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
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Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  
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- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  
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11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 

πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 



      

464 

 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  

  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 
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χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2016 ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ " 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπ όψιν : 
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με  30-6662.0004.0010 

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 69.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη 

της στο Ε.Π.Π. 

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

θ) Την με αρ.  170/2016 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 

  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2016 Δήμου Ρόδου 

Δημοτικής Ενότητας Ν. ΡΟΔΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών 

& Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την    /    /2016 ημέρα                  και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι 

νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις  του 

άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

γ) συνεταιρισμοί  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την  ανωτέρω 

προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί 

του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 

 

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η 

κατά την υπογραφή της σύμβασης  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για  ποσό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, με το Φ.Π.Α 
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4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση  συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών 

κατ΄ελάχιστον για τις ομάδες  ΚΑΛΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ όπως 

περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. 

Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το 

γνήσιο της υπογραφής. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται 

ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. 

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις  και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη  του Δήμου.   

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής  

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος 

 

6. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το 

οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών 

ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου 

Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.  
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9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από 

μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε 

και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

- Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων της τεχνικής προσφοράς δηλ. την συμφωνία των 

τεχνικών στοιχειών της προσφοράς με αυτά των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

θα αποσφραγισθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όσων γίνουν δεκτοί και  σε ημερομηνία και 

ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 

Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα μετά από 

έγγραφη ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του. 

 

11. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά  από την οριστική παραλαβή. Αν η 

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την 

πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και 

οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα 

Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο 

αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ)   Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

ε.)  Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί   

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα 

γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια 

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται 
Ανάδοχος. 
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜ 

ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καλώδιο NYY 4X10 mm2 m 110 6,20 682,00 
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2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2 kg 100 18,00 1800,00 

3 Καλώδιο UTP 4' CAT 5 m 100 0,70 70,00 

4 Τηλεφωνικο δύο ζευγών πλακέ m 100 0,50 50,00 

  ΛΑΜΤΗΡΕΣ         

5 Λαμπτήρας  οικονομίας  15-16 W/E27 ψυχρού 

φωτός 870 lm τουλάχιστον  τεμ 

50 3,00 150,00 

6 Λαμπτήρας  οικονομίας   21W-23W/E27 2700k-

6500k με προστατευτικό γυαλί  τεμ 

602 5,50 3311,00 

7 Λαμπτήρας  led 15W E27 ψυχρου φωτός με 

προστατευτικό γυαλί  τεμ 

210 12,50 2625,00 

8 Λαμπτήρας  οικονομίας   55 W/E27 ψυχρού 

φωτός 3300 lm τουλάχιστον τεμ 

365 12,50 4562,50 

9 Λαμπτήρας  led  6 W/E14  6500Κ 470 lm 

τουλάχιστον  τεμ 

20 5,00 100,00 

10 Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 

4-65W τεμ 

16 1,70 27,20 

11 Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,50 μ) με εκκινητή 

4-65W τεμ 

10 2,40 24,00 

12 Λαμτήρας φθορισμού 18W (0,60 μ) με εκκινητή 

4-22W τεμ 

5 1,35 6,75 

13 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/Ε40 τεμ 128 15,00 1920,00 

14 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 110 W/Ε40 τεμ 5 16,00 80,00 

15 Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/Ε27 τεμ 16 8,20 131,20 

16 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 70W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

17 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24  τεμ 1 8,20 8,20 

18 Λαμπτήρας μετάλλου αχλάδι 150 W E27  τεμ 3 9,00 27,00 

19 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W  τεμ 3 20,00 60,00 

20 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W  τεμ 3 24,00 72,00 

21 Λαμπτήρας Προβολέα 400 W NA  τεμ 2 20,00 40,00 

22 Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον 

πυκνωτή τεμ 

3 162,00 486,00 

23 Λαμπτήρας led AR 111 12V 8w 3000k G53 

680lm 25000h τεμ 

6 13,00 78,00 

24  Λαμπτήρας 35W LED IP54 E27 τεμ 37 49,00 1813,00 

  ΔΙΑΦΟΡΑ         

25 Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27 τύπου ΔΕΗ 

διαιρούμενα   

83 1,40 116,20 

26 Ντουικ ατναπτορας E40 ΣΕ Ε27 τεμ 52 1,20 62,40 

27 Ασφάλειες NEOZET 35 Α πλήρης τεμ 21 3,00 63,00 

28 Ασφάλειες αυτοματες 6 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

29 Ασφάλειες αυτοματες 10 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

30 Ασφάλειες αυτοματες 16 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

31 Ασφάλειες αυτοματες 20 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

32 Ασφάλειες αυτοματες 25 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

33 Ασφάλειες αυτοματες 32 Α 6KA τεμ 16 5,00 80,00 

34  γυαλίνη ασφάλεια με ασφολειοθήκη καλωδίου          

6 Χ 30  8 Α τεμ 

31 1,60 49,60 

35 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 40 Α τεμ 21 7,50 157,50 

36 Διακόπτης Ράγας 3 Χ 63 Α τεμ 21 9,50 199,50 

37 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α τεμ 16 29,00 464,00 

38 Χρονοδιακόπτης Εφεδρείας 16 Α μονοφασικός τεμ 11 24,00 264,00 

39 Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου τεμ 21 19,00 399,00 

40 Eκκινητές 250 W τεμ 104 3,00 312,00 

41 Μονωτικές ταινίες  τεμ 83 0,69 57,27 
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42 Δεματικά 30 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 3,00 48,00 

43 Δεματικά 45 εκ (Πακέτο 100 τεμ) τεμ 16 4,00 64,00 

44 Φωτοσωλήνας φ13 τεμ 156 2,10 327,60 

45 Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη  (βάση,κάλυμμα) 30 

Χ 40 εκ βαρεου τύπου τεμ 

16 21,00 336,00 

46 Πιλλαρ μεγάλο στεγανό εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 

δύο ανοιγματων τεμ 

1 290,00 290,00 

47 Πιλλαρ μικρό στεγανός εξωτερικού χώρου  ΙΡ 65 

ενός ανοίγματος τεμ 

1 220,00 220,00 

48 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 2 σειρών 

στεγανός τεμ 

1 24,00 24,00 

49 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3 σειρών 

στεγανός τεμ 

1 29,00 29,00 

50 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός 4 σειρών  τεμ 1 30,00 30,00 

51 Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός 4 σειρών εξωτ. 

Χωρου τεμ 

1 45,00 45,00 

52 πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 

θεσεων τεμ 

2 12,00 24,00 

53 φις αρσενικο θυλικο τεμ 10 1,50 15,00 

54 Σωλήνας σπιράλ φ50 τεμ 156 2,60 405,60 

  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ         

55 Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 

2Χ36 W τεμ 

5 17,00 85,00 

56 Προβολέας HQI 150 W στεγανός τεμ 2 33,00 66,00 

57 Προβολέας HQI 250 W στεγανός τεμ 2 59,00 118,00 

58 Προβολέας HQI 400 W στεγανός τεμ 2 64,00 128,00 

59 Προβολέας led 50 W στεγανός τεμ 5 50,00 250,00 

60 Προβολέας led 100 W στεγανός τεμ 3 100,00 300,00 

61 Προβολέας led 150W τεμ 1 250,00 250,00 

62 Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ τεμ 31 95,00 2945,00 

63 Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80-90W τεμ 17 380,00 6460,00 

  ΡΕΛΕ         

64 Ρελέ διαφυγής 4Χ63 W τεμ 1 31,00 31,00 

65 Ρελέ φορτίου 4Χ40 W τεμ 5 28,00 140,00 

66 Ρελέ φορτίου 4Χ63 W τεμ 5 32,00 160,00 

67 Ρελέ μονοφασικό 25 Α τεμ 10 16,00 160,00 

  ΙΣΤΟΙ         

68 Ιστοι πολυγωνικοί γαλβανισμένοι 9 μ τεμ 1 700,00 700,00 

69 Βραχίονες για ιστούς 9 μ τεμ 1 160,00 160,00 

70 ιστός τηλεσκοπικός 6,5 μ τεμ 16 380,00 6080,00 

        

ΜΕΡΙΚ

Ο 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 40647,72 

        

ΦΠΑ 

23% 9348,98 

      

   ΣΥΝΟΛΟ 49996,70 

  ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,3 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50000,00 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016». 

 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,    

 οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Απ. Υπ. Ες 11389/93 ) όπως ισχύει 

ε) Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών  

από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 

της παρούσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

   

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις  

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το  

προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η οριστική 

παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 
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καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων. 

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ’ όσον συντρέχουν 

λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

 

Άρθρο 11ο
- Ενστάσεις 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της νομιμότητας 

της διενέργειάς του επιτρέπεται ένσταση  σύμφωνα με το αρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών με το 

Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 

ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο  κωδικό αριθμό του 

προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία 

 

Άρθρο 12ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 

- 870 lm περίπου  

- διάρκεια ζωής 12000 h κατ΄ ελαχιστον 

- Ψυχρού φωτός  

 

2. Λαμπτήρες 21W-23W 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο 

με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- 2700,6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥1400lm   

- RA≥82(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α,  

- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας.  

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg  

- θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C 

    Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προσκομισθεί επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό από επίσημο φορέα 

στο οποίο θα αποδεικνύονται  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές τα φωτομετρικά στοιχεία του 

ανωτέρω λαμπτήρα.  

 

3. Λαμπτήρες 15 W τύπου led 230V E27. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα  

- Ψυχρού φωτός  

- 230V AC.  

- ≥1480lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α 

- διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 20.000 κύκλοι ανάμματος  
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- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 95% τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

4. Λαμπτήρας 55W spiral  

- Ψυχρού φωτός  

- 3300 lumen   

- διάρκεια ζωής 12.000 ώρες κατ΄ελαχιστον 

- περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και  

- θερμοκρασία  λειτουργίας -30°C/45°C 

 

5. Λαμπτήρας 250w Ε40 Nατρίου  
- 32000 h  κατ΄ ελαχιστον 

- 31000 lumen  

 

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων  
- 15000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 14000 lumen 

 

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 20000 lumen 

 

8. Λαμπτήρας 400w hqi Ε40 

- 20000 h κατ΄ ελαχιστον  

- 4200k περίπου 

- 40000 lumen 

 

9. Λαμπτήρες 35 W τύπου led  E27.  

- 3000, 6500Κ περίπου 

- 230V AC.  

- ≥3800lm   

- RA≥80(CRI) 

- ενεργειακής κλάσης  Α+  

- διάρκεια ζωής 40.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- 50.000 κύκλοι ανάμματος  

- Διατήρηση φωτεινής ροής στο 98% μετά τις πρώτες 2000 ώρες λειτουργίας.  

 

10. Λαμπτήρας 110w NAΤΡΙΟΥ Ε40  
 -  διάρκεια ζωής 20.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

 -  ≥ 7500 lumen  

 

11. Λαμπτήρας 70w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 6000 lumen  

- 4200Κ περίπου 

 

12.Λαμπτήρας 2000w ΗQI δύο άκρων  
- διάρκεια ζωής 15.000 ώρες  κατ΄ελαχιστον 

- ≥ 240.000 lumen  

- 4200k περίπου 

 

13. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων 

μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο. Η στεγανότητα  θα 

επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ 65 Ο μετασχηματιστής όπως 

και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του 

 

14. Προβολέας  αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W ή 400W. Το σώμα του προβολέα 

θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική 
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πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από 

σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί 

προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά 

προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα 

είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του 

σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του 

λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. ΤΟ προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την 

λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην 

τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του. 

 

15. Φωτιστικό  σώμα (τύπου παγόδα)  για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27. Το 

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς 

θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική 

και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι 

σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα 

κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για 

τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. 

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) 

άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των 

τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού 

σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω 

βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε 

σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο 

πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα 

αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις 

μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει  διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται 

στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα 

βιδώνει  το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44  

 

16. Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80- 90 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους . 

Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-   Θα είναι τύπου led  

-   Απόδοση ≥9500lm 

-   ΙΡ Βαθμός προστασίας  ΙΡ66 

-   Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000Κ RA>85(CRI) 

-   Τάση/Συχνότητα : 100-240 V/50-60 Hz 

-   Βάρος περίπου 7 Κιλά 

-   Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ 60-70 

Θα προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού δοκιμές των LED σύμφωνα με την πιστοποιημένη μέθοδο 

IESNA LM-80. 

 

17. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος  διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 

cm, προστασίας ΙΡ 65,  Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά 

ασφαλείας 

 

18. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας ΙΡ 

65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας 

 

19. Ο σιδηροϊστός ύψους 6.5 μέτρων, θα  είναι τηλεσκοπικής μορφής 

κατασκευασμένος από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες ραφής ως εξής: 

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό,θα γαλβανίζεται εν 

θερμό 

  Το πρώτο τμήμα με διάμετρο Ø114, πάχος 3mm και μήκος 2500mm. 

  Το δεύτερο τμήμα με διάμετρο Ø89, πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

πρώτο.  
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  Το τρίτο τμήμα με διάμετρο Ø60 , πάχος 3mm, μήκος 2000mm και εισέρχεται κατά 100mm στο 

δεύτερο. 

  Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις των τριών σωλήνων που αποτελούν τον ιστό, θα γίνονται προσεκτικά και 

στρογγυλευμένες ώστε να σχηματίζονται κωνικά τμήματα στα σημεία που μεταβαίνουμε από μεγαλύτερη 

διατομή σε μικρότερη.  

  Ο κορμός του σιδηροϊστού  θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400Χ400Χ10mm καλά 

ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 

8mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των δύο καθέτων πλευρών 75mm και 150mm. 

  Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς 

και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 22mm σε απόσταση 300mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη 

στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ20mm, μήκους 500mm που 

καταλήγουν σε σπείρωμα Μ20mm καλά επεξεργασμένο. 

  Οι τέσσερεις ήλοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ’ αυτούς 

γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμά τους 

προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. 

  Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 2000mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ300mm για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον 

υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής θα 

ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. 

  Ο ιστός στα τελευταία 400mm θα  φέρει σιδηροσωλήνα από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του 

σιδηροϊστού που προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 400mm ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο 

για την τοποθέτηση και την στεραίωση πάνω του του βραχίονα. 

  Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό ,θα βάφεται επιμελώς 

με ψεκασμό με ελάχιστο πάχος βαφής 60-80μm με τελικό χρώμα απόχρωσης που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

20. Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και 

Μήκους 500mm για την προσαρμογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαμέτρου 

Φ60mm, ο οποίος έχει κλίση 15ο ως προς  οριζόντιο επίπεδο και προβολή 500mm. Τα δύο αυτά τμήματα 

ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται με ένα νεύρο στο κάτω μέρος. Εφόσον απαιτείται στην άκρη του 

βραχίονα θα ηλεκτροσυγκολλείται  σωλήνας τέτοιας διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή 

του φωτιστικού. 

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού θα  φέρει οπή για τη διέλευση του καλωδίου 

και εσωτερικά θα έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την τοποθέτηση του 

βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό θα φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την στερέωση του βραχίονα στον 

ιστό με κοχλίες Μ10Χ25. Ο βραχίονας μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και 

καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμώ 

 

21. Σιδηροιστός ύψους 9 μέτρων, θα είναι σχήματος κολούρου πυραμίδας με 

διατομή σχήματος κανονικού οκταγώνου και είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4mm και 

συνεχόμενου μήκους 9m.Η εξωτερική διάμετρος του περιγεγραμμένου κύκλου στη βάση του ιστού θα 

είναι 174mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 65mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα εδράζεται σε 

χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400X400X20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν και φέρει 

τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 10mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 

των δύο καθέτων πλευρών 200mm  και100mm.Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή 178mm για τη 

διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οβάλ οπές για την διέλευση των 

αγκυρίων με διάμετρο κέντρων οπων 280mm  σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Μ24, με  σπείρωμα καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερεις ήλοι θα 

είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ' αυτούς γωνιές 30/30/3 ή λάμες 40/4 

σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως 

των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα με διαστάσεις M24Χ750 .Ο ιστόςθα  

φέρει σε απόσταση 60cm από τη βάση του οπή διαστάσεων 83X350mm για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου, που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό 

και με τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού, Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, θα γαλβανίζεται εν θερμό». 

 

 

Β) Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και Ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού έτους 2016», προϋπολογισμού 479.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 
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Τακτικά Μέλη 

1. Βασιλώττος Κων/νος  (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Σαρακίνης Κοσμάς 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Περράκης Γεώργιος 

2. Κεφαλάκης Παύλος 

3. Φραντζής Φιλήμονας 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

39/2016 (ΑΔΑ:ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-6662.0004.0001, 30-

6662.0004.0010 που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 34
ο 
                                     Απόφ. Αρ. 110/2016  (Α.Δ.Α: 7Λ0ΖΩ1Ρ-ΜΨ9)  

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός 
πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ.   
 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/22566/29-03-2016) 

    

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/22566/29-03-2016, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης έργου.  

      Σας αποστέλλουμε το σχέδιο  Διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 στον Κ.Α.: 30-7333.0078 με 

πίστωση # 69.000 # ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του  έργου του θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον 

πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/22566/29-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 69.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Προϋπολογισμού  69.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
  

 Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
367

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
368

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ που 

έχει έδρα τη Ρόδο:
369

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301. 

Telefax : 2241364395 

E-mail
370

 : oikepitropi@rhodes.gr 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 

μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που 

ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ . 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την ……………………….., ……/…../2015, στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, στην οδό Διαγοριδών & Αγ. 
Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   2241364607-608-609-610-612. 

371
 

 

                                                 
367 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το 

Δημόσιο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται 
ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
368 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή 

και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου 
που δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο Δ.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήμου (δήμος της έδρας του 

νομού), τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήμου που ασκεί καθήκοντα Δ.Υ. 

369 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της 
περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους 

Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του 

ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης 

σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας 

370 Εφόσον υπάρχει. 

371 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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1.5   - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του 

νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην 

παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με 

τον κύριο του έργου.  

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι 

το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης 

που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 

έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα 

και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια 

στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  στους υποψηφίους ή στον 

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο 

αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, 

και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της 

εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της 

διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

 

 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
372

, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 

τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 

διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  του Δήμου Ρόδου , οδός 

Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), πληροφορίες Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων -  
Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 2241364607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό μέχρι και την ................... ......./....../201....... Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 

χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 

τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν 

γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής 

που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα 

των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 

                                                 
372 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

 

 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς 

τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 

την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

            Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

            Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό.  
  
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 

στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ.  Έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

· σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

· σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

· σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

· Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος 

(που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο 

καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 

 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς 

να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα 

τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής 

αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα 

καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται 

με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει 

ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι 

η προσφορά είναι απαράδεκτη.   
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Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της 

προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της 

παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 

10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 

παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για 

να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο 

πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου 

της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε 

δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του 

πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιων της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που 
τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που 

πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της 

προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος 

παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών. 

  

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 

καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς 

ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά 

σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι 

οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις
373

, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 

υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

 

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  

Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου 

Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους 

ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.
374

  

                                                 
373 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη 
σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

374 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον 

επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
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ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από 

τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις 

δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό 

που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει 

ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, 

με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της 

δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του 

πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων 

επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και 

του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν 

ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται 

στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα 

των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με 

την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να 

υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής 

ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την 

πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των 

εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας 

αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του 

ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα 

και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν 

υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, 

(μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) 

στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και 

διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

                                                                                                                                                
δημοπράτησης που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του 

ΚΔΕ, να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
 

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
375

. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια 
κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 

υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να 

διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός 

του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να 

προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της 

Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα 

έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), 

(γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς 

προσκομισθέντων
376

, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων 

υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) 

προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της 

Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν 

από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει 

αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά 

πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον μειοδότη 

(σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ  

προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά 

και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή  ή αν δεν υφίστανται πλέον οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 

σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.  

 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ 

εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με 

απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει 

λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η 

Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το 

διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  

 

 Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

                                                 
375 Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη 

ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 

376  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για 
επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
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5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 

11) και 39 του ΚΔΕ.  

   

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
377

: 

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία  και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 

προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:  

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

  

 

 

 Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 

ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.  

 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 

επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
378

. 

Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο 

προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

 

 Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
379

: 

                                                 
377 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 

στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

378  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 

379  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 

τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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 - Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 - Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
380

. 

 - Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 - Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 - Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

7.2 Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  

στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ. 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1 Το έργο συγχρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Κ.Α. 30-7333.0078 (αριθ. ενάρ. έργου 

……………………)
381

 και υπόκειται στις κρατήσεις
382

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ 

/24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.  

 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

  

 

 Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 

αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

 

 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

                                                 
380  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

381  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να 

αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

382  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

 Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

             « Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» 

 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 69.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 
383

: 

 

 

Δαπάνη Εργασιών    41.139,70€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.405,15€ 

Απρόβλεπτα
384

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

7.281,73€ 

Αναθεώρηση 270,98€ 

ΦΠΑ 23% 12.902,44€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  69.000,00€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι μέσα στην πόλη της Ρόδου. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Η μελέτη αφορά εργασίες για την ανακατασκευή παλαιών και φθαρμένων κυβόλιθων και 

πλακοστρώσεων στην Πόλη της Ρόδου. 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις 

της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.  

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται 

ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

· να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη,  

· να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

· να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,  

· να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,  

                                                 
383 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

384  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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· να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη,  

· να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 

εργασίες, κλπ). 

· Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 

στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

· με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας 

εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

· με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε 

άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων 

(και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων 

εργασιών της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται διακόσια εβδομήντα (270) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

385
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
386

 του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με «πρόχειρο διαγωνισμό» της περ. δ) του άρθρου 3 του 

ΚΔΕ. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ 

387
.  

 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

 

 Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

 Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον 

βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
388

, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 1.122,00€. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον 

φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 

                                                 
385  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών. 

386 Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 

49 του ΚΔΕ, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής. 

387 Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά 
και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του ΚΔΕ και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, 

ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.  

388  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των μελών της.   

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το 

ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 

(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 

παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 

υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ
389

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 

 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) 

του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  
……/……/2015390

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος  αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν 

τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα 

επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύμβασης. 

 

  Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
391

  

 

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
392

 

  

 

 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 

αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
393

 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον 

                                                 
389 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

390 Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 19 της παρούσας, σύμφωνα με 

το άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014. 

391 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.(άρθρο 157 παρ. 1 δ) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 51 
του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.  

392 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

393 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της 

αξίας της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 



      

487 

 

κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον 

τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά 

προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το 

δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

 

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

 Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
……/……/2015, ημέρα ………….. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 

καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
394

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή με email. 
395

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 

φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

     

 Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του 

άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών
396

. 

  

 Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ σε μία 

ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

                     
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν 

σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου
397

.  

 

  

 Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

                                                 
394  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

395  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

396 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του Ν.4281/2014). 

397  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
398

  Επίσης δεκτές γίνονται και 

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 &106 

του ΚΔΕ) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
399

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 

με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 

εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 

λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 

σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  

 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:  

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

                                                 
398 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 
συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  

399 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν 
με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 

Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία 

(235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα 

υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν 

αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 

το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένη. 

7. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
400

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

 Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  
 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 

οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 

22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
401

: 

                                                 
400 Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο 

των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 

πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν 
στον διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και 

κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην 

εκτέλεση έργων παρεμφερών κατ΄ αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Υ.ΜΕ.ΔΙ.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΚΔΕ Στην 

περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 

 

401 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 

ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
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23.12 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.402
 ή στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων, πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτά στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται 

στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους 

καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας 

προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 145 του ΚΔΕ). 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ισχύ 403

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

  

23.13 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας  

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των 

κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά 

υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των 

αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η 

οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική 

ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
404

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης 

υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

                                                                                                                                                
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014». 

   4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

402 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση 

αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

403 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

404  Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία 

υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής. 
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23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση 

που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 

ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
405

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί 

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που 

τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 

και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 

άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 
όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα

406
 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 

ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να 

υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την 

ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 
άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα 
ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ).  
 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η Εργοληπτική 

Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη 

δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του 
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και 

διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. 

                                                 
405  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

406  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις
407

.  

  

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν  προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.  

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη 
δημοπράτηση.  
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 44). Όλα τα 

δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν 

στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 
 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 

διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
408

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας409
 

  ……………………………………………………………………………………  

                                                 
407 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 

408  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για τον χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) 

εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.  

409 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση 
του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 



      

493 

 

  ……………………………………………………………………………………  

 

 Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή 
αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται 

πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 

επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή 

της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε 

την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. 

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. 

Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού 
προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται 

στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα 

Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από 

τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν 

αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα 

ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις 

αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς 

τους.  
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Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 410

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής 
411

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 

αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν  

177/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθ. 77/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

25.2
412

         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

25.3
413

 
414

 
 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

77/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ5Ω1Ρ-Σ89), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7333.0078, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 35
ο 
                                     Απόφ. Αρ. 111/2016  (Α.Δ.Α: ΩΜ8ΨΩ1Ρ-ΧΦ3)  

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις οδικού δικτύου της 
Δημοτικής Ενότητας Παστίδας»  προϋπολογισμού 11.811,08 ευρώ με ΦΠΑ.   
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/23322/30-03-2016) 

    

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23322/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ»  

1. Με την υπ αριθμό απόφαση     74/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 

έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 11.811,08 € με ΦΠΑ καθώς και ο τρόπος 

                                                 
410 Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του 

ΚΔΕ τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

411  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 
σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

412 Προαιρετική επιλογή. 

413 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

414 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007, στις διακηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημοσίων 

έργων μπορεί να προβλέπεται για την επίλυση των διαφορών η εφαρμογή κατ’ επιλογή, είτε των διατάξεων των άρθρων 76 και 77 
του ΚΔΕ, είτε της διαδικασίας Διαιτησίας του άρθρου 25 Α του Ν. 3614/2007.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, δηλαδή με διαδικασίες 

που θα ακολουθήσει η Οικονομική Επιτροπή 

2. Βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 παράγραφος 13 (που αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 

επιχειρήσεων όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012 προστέθηκε η 

περίπτωση (γ) επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών 

συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή 

κατά κατηγορίες έργων , με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.  

3. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχονται 

οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο που οποίου μπορεί να 

ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  του έργου 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ », προϋπολογισμού 11.811,08 € (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 (ημερομηνία λήξης  20-09-2016). 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

Να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ », προϋπολογισμού 11.811,08 € (με ΦΠΑ) 

στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 

(ημερομηνία λήξης  20-09-2016)» 

   

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/23322/30-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 

· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 

· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 35 του Ν.4053/2012, 

· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116
Α
/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 

1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012,  

· Την με αρ. 74/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις 
οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Παστίδας»   προϋπολογισμού 11.811,08 ευρώ με ΦΠΑ στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» με αριθμό ΜΕΕΠ 16535 

(ημερομηνία λήξης  20-09-2016). 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7333.0081 που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

 

 

ΘΕΜΑ 36
ο              

(Απόφ. Αρ. 112/2016  (Α.Δ.Α: ΩΛΑΜΩ1Ρ-2ΣΠ)  

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλλιθέας»  
προϋπολογισμού 12.577,56 ευρώ με ΦΠΑ.   
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23423/30-03-2016) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23423/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. 

Καλλιθέας»  

1. Με την υπ αριθμό απόφαση 171/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 

«Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 12.577,56 € με ΦΠΑ καθώς 

και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, δηλαδή με 

διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Οικονομική Επιτροπή 

2. Βάση το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012 παράγραφος 13 (που αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής 

της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών 

επιχειρήσεων όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012 προστέθηκε η 

περίπτωση (γ) επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών 

συντήρησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης που δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή 

κατά κατηγορίες έργων , με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.  

3. Με το υπ’ αριθμό πρωτ. 21437/5-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχονται 

οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού, το χρηματικό  όριο που οποίου μπορεί να 

ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων  είναι 14.673,51€ για τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκη και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 (εκτός ΦΠΑ) 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεση  

του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού 10.225,66 €  

(εκτός ΦΠΑ ) στην εργοληπτική επιχείρηση «Σάββας Μακρής και ΣΙΑ Ε.Ε. » με αριθμό ΜΕΕΠ 19043. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

Να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Δ.Ε. Καλλιθέας », 

προϋπολογισμού 10.225,66€ (εκτός ΦΠΑ ) και  12.577,56€  (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση 

«Σάββας Μακρής και ΣΙΑ Ε.Ε.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 19043». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/23423/30-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 

· Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 

· Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 35 του Ν.4053/2012, 

· Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116
Α
/18-9-2008), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 

1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012,  

· Την με αρ. 171/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου 
στη Δ.Ε. Καλλιθέας»   προϋπολογισμού 10.225,66 € (εκτός ΦΠΑ ) και  12.577,56 €  (με ΦΠΑ) στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  ΣΙΑ Ε.Ε.»  με αριθμό ΜΕΕΠ 19043». 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 39/2016 (ΑΔΑ: ΩΒΝ8Ω1Ρ-6ΨΟ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7326.0066 που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών.  
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ΘΕΜΑ 37
ο        

       Απόφ. Αρ. 113/2016  (Α.Δ.Α: 7ΝΡ2Ω1Ρ-ΦΔΧ)  

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για χορήγηση 
δύο νέων  παροχών Δημοτικού φωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου (Υπόλογος-

υπάλληλος Σφυρίου Μιχαήλ).  
 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών  αρ. πρωτ. 16/23362/30-03-016) 

 

     

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23362/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  
 

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2016 και με Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού 

Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», έχει 

εγγραφεί συνολική  πίστωση  4.295.860,00 ευρώ. 

 

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 

αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου στην περιοχή 

“Τραχιάι” συνολικού κόστους 291,51 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

·  Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου περιοχή 

«Σπάθα» συνολικού κόστους 3,301,14 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

959/04-03-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 291,51+3,301,14 = 3.592,65 € 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί πιστώσει 

αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για την 

πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από τον 

δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 

3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την 

απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

3.592,65 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2016. 

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (3.592,65 €)  ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο τον Σφυρίου Μιχαήλ, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/23423/30-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· Tις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

και ορίζει τον κ. Σφυρίου Μιχαήλ, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε  λεπτών (3.592,65 €), (με το ΦΠΑ και 
έξοδα τραπέζης 0,80€), σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», που θα εκδοθεί 
για τις ανάγκες: 1) Χορήγησης νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Ενότητα 
Αρχαγγέλου στην περιοχή “Τραχιάι” και 2) Χορήγησης νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην 
Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου περιοχή «Σπάθα». 
 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 3η  Ιουλίου 2016. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 20-6211.0001, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 38
ο        

        Απόφ. Αρ. 114/2016  (Α.Δ.Α: 7ΡΧΖΩ1Ρ-69Μ)  

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για χορήγηση 
νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου στην περιοχή 
«Οικισμός Ποντίων»  (Υπόλογος-υπάλληλος Ιωάννης Παπαμανώλης του Κωνσταντίνου)   
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/23312/30-03-2016) 

 

       

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/23312/30-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  
 

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2016 και με Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού 

Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», έχει 

εγγραφεί συνολική  πίστωση  4.295.860,00 ευρώ. 

 

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 

αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Παραδεισίου στην 

περιοχή “Οικισμός Ποντίων” συνολικού κόστους 291,51 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 333/28-1-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου περιοχή 

«Ακάντια» συνολικού κόστους 291,51 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

845/1-3-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 2 Χ 291,51 = 583,02 € 
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3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για 

την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από τον 

δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 

3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την 

απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

583,02 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2016. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (583,02 €)  ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο τον Ιωάννη Παπαμανώλη του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 

Ρόδου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδόση)  

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 16/23312/30-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· Tις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

και ορίζει τον κ. Ιωάννη Παπαμανώλη του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (583,02 €), (με το ΦΠΑ και 
έξοδα τραπέζης 0,80€), σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», που θα εκδοθεί 
για τις ανάγκες: 1) Χορήγησης νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα 
Παραδεισίου στην περιοχή “Οικισμός Ποντίων” και 2) Χορήγησης νέας παροχής Δημοτικού 
φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου περιοχή «Ακάντια». 
 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 3η  Ιουλίου 2016. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 20-6211.0001, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
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ΘΕΜΑ 39
ο           

     Απόφ. Αρ. 115/2016  (Α.Δ.Α: Ω7ΨΣΩ1Ρ-0ΥΘ)  

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 33/2016 απόφαση 
της Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες χορήγησης νέων παροχών Δημοτικού Φωτισμού 
(Υπόλογος-υπάλληλος Περράκης Γεώργιος). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/19000/16-03-2016) 

 

    

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/19000/16-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

  ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 282/2016 συνολικού ποσού "1.749,06 €". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη μετά 

από την αρ. 33/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε 

βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  
Αρ. απόδ. είσπρ.   98 Εθνικής τράπ. Ποσού * 291,51 € 

Αρ. απόδ. είσπρ.   99 Εθνικής τράπ. Ποσού * 291,51 € 

Αρ. απόδ. είσπρ. 100 Εθνικής τράπ. Ποσού *                 291,51 € 

Αρ. απόδ. είσπρ. 101 Εθνικής τράπ. Ποσού * 291,51 € 

Αρ. απόδ. είσπρ. 102 Εθνικής τράπ. Ποσού * 291,51 € 

Αρ. απόδ. είσπρ. 103 Εθνικής τράπ. Ποσού *  291,51 € 

 Σύνολο    1.749,06 € 
Χρηματικό ένταλμα 282/2016 - 1.749.06 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 282/2016 

συνολικού ποσού 1.749,06 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. απόδ. είσπρ.   98 Εθνικής τράπ 

2. Αρ. απόδ. είσπρ.   99 Εθνικής τράπ.  

3. Αρ. απόδ. είσπρ. 100 Εθνικής τράπ.  

4. Αρ. απόδ. είσπρ. 101 Εθνικής τράπ.  

5. Αρ. απόδ. είσπρ. 102 Εθνικής τράπ.  

6. Αρ. απόδ. είσπρ. 103 Εθνικής τράπ.  

* Τα ισόποσα παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου και του υπολόγου-υπαλλήλου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Γεωργίου 

Περράκη)  

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την, υπ’ αρ. 16/19000/16-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Περράκη Γεωργίου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

16/19000/16-03-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ. 282/2016, συνολικού ποσού 1.749,06 € (χιλίων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και 

έξι λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 

75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 33/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΑ65Ω1Ρ-435) αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, για  τις ανάγκες των παρακάτω έργων: 

 

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού στην 
περιοχή “Φυτώριο” , 

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παστίδας,  

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παστίδας,  

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου,  

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου, 

· Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Δημοτική Κοινότητα Γενναδίου στην 
περιοχή “Μεγάλη Γη”,  

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 282/2016 συνολικού ποσού 1.749,06 € εκδόθηκε στο όνομα 

του Δημοτικού Υπαλλήλου Περράκη Γεωργίου για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χορήγησης νέων 

παροχών δημοτικού φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2016. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 282/2016        1.749,06  
1. Αρ. απόδ. είσπρ.   98 Εθνικής τράπ 

2. Αρ. απόδ. είσπρ.   99 Εθνικής τράπ.  

3. Αρ. απόδ. είσπρ. 100 Εθνικής τράπ.  

4. Αρ. απόδ. είσπρ. 101 Εθνικής τράπ.  

5. Αρ. απόδ. είσπρ. 102 Εθνικής τράπ.  

6. Αρ. απόδ. είσπρ. 103 Εθνικής τράπ.  

 

ΣΥΝΟΛΟ 1.749,06 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                   μηδέν 0,00€ 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

ΘΕΜΑ 40
ο 
                                       Απόφ. Αρ. 116/2016  (Α.Δ.Α: 769ΥΩ1Ρ-ΧΑ7)  

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 32/2016 απόφαση 
της Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή κοντά 
στον πέρα ποταμό της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου. (Υπόλογος-υπάλληλος Φραντζής 
Φιλήμων). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/21072/23-03-2016) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/21072/23-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   : Υπ΄ αριθμόν 277/23-02-2016 Ένταλμα πληρωμής (ΑΔΑ : ΩΘ3ΟΩ1Ρ-Ρ7Γ) 

    

Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 277/23-02-2016 συνολικού ποσού 3.301,14€. 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Φραντζή Φιλήμων μετά από 

την υπ΄ αριθμόν 32/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πληρωμή της Επέκτασης 

Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή κοντά στον Πέρα Ποταμό της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου. To 

ανωτέρω ένταλμα εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 (Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας) του προϋπολογισμού 

εξόδων του οικονομικού έτους 2016 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

- Υπ΄ αριθμόν 21/22-03-2016 Ένταλμα πληρωμής & Γραμμάτιο Είσπραξης της 

Ε.Τ.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

3.300,34€ 

- Έξοδα - Προμήθεια Τράπεζας 0,80€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.301,14€ 

 Χρηματικό ένταλμα 277/23-02-2016 -3.301,14€ 

   

 ΔΙΑΦΟΡΑ: 0,00€ 

  

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 277/23-02-

2016 συνολικού ποσού 3.301,14€. 
- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Φραντζή Φιλήμων από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

  

Συνημμένα:   

1. Υπ΄ αριθμόν 21/22-03-2016 Ένταλμα πληρωμής & Γραμμάτιο Είσπραξης της Ε.Τ.Ε. προς 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου  

και του υπολόγου-υπαλλήλου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Φραντζή Φιλήμων)  

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· την, υπ’ αρ. 16/21072/23-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου 

· Το άρθρο 72 του Ν.3852/10  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Φραντζή Φιλήμων, βάσει της 
προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 
16/21072/23-03-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής αρ. 277/2016, συνολικού ποσού 3.301,14 € (τριών χιλιάδων τριακοσίων ένα ευρώ και 
δεκατεσσάρων λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης 
Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 32/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7Ε4ΜΩ1Ρ-5ΚΔ) 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες του έργου «Επέκταση Δημοτικού φωτισμού 

στην περιοχή κοντά στον Πέρα Ποταμό» της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, σύμφωνα με το υπ΄ 
αριθμόν 52152/03-11-2015  έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 
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Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 277/2016 συνολικού ποσού 3.301,14 € εκδόθηκε στο όνομα 

του Δημοτικού Υπαλλήλου Φραντζή Φιλήμων για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, επέκτασης δημοτικού 

φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 

2016. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 277/2016        3.301,14 € 

1. Αρ. 21/22-03-2016 εντάλματος πληρωμής & γραμμάτιο  

Είσπραξης της Ε.Τ.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 3.300,34 € 

2. Προμήθεια Τράπεζας 0,80 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 3.301,14 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                  μηδέν 0,00€ 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 41
ο 
                                     Απόφ. Αρ. 117/2016  (Α.Δ.Α: ΩΛΛ0Ω1Ρ-ΥΒ6)  

 Εξέταση προδικαστικών προσφυγών επί του δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 
«Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής 
και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», για 
χρονικό διάστημα 3 ετών (από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2018) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 
δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα 
πέντε λεπτά (12.681.241,95 €) 

(Εισήγηση   της γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης προσφυγών με αριθμ. 2/24521/04-04-2016) 

   

      Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα , 04 Απριλίου 
2016 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και 

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

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη 

Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. 2/23884/31-03-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα 

άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : τους κ.κ.:1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5.Κυριαζή Στέφανο, 6. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 7. Ατσίδη Ελπίδα, 8. Παναή 

Ευαγγελία  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Κυριαζή Στέφανο ως πρώτο αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας,2. Δράκος Μιχαήλ (δικαιολογημένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Τοκούζη Παναγιώτη ως πρώτο 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη στη 

συνεδρίαση,3.Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη) η οποία αναπληρώνεται, όπως 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010), από τον κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο ως τρίτο  

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας,, Σπανός Παπαγιάννης Αναστάσιος (δικ/νος) 
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παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της  Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής υπαλλήλους του 

Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, της κας Βικτώριας Κωτσάκη, υπάλληλος του λογιστηρίου, Ζανετούλη 

Στεργούλα, προϊσταμένης του τμήματος κτιριακών έργων και κοινόχρηστων χώρων, του κου 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου και του κου Στρατή Στέφανου, νομικούς συμβούλους του Δήμου Ρόδου,  

 ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης προσφυγών με αριθμ. 2/24521/04-04-2016, ως κατωτέρω: 

« Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 65/24-3-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

Ν.4024/22011 και της ΥΑ/ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.2150/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) και απαρτίζεται 

από τους : Γονιδάκη Αντώνιο, Αυγερινό Ελευθέριο και Τριανταφύλλου Ευστάθιο (τακτικά μέλη), 

συνεδρίασε με σκοπό την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών  :  

 

1. Της Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER», η οποία 

περιλαμβάνει τις εταιρίες: 

α. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESI» 

β. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ 

HELLAS Α.Ε.» 

γ. «ENSER-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ENSER Α.Ε.» 

2. Της Εταιρίας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 

 

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών: «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, 

Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-

2018», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με στοιχεία: α/α συστ.: 17769, αρ. πρωτ. διακ.: 

2/103890/04-11-2015, με συνολικό προϋπολογισμό 12.681.241,95 ευρώ με Φ.Π.Α., ο οποίος διεξήχθη 

ηλεκτρονικά με τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28
η
 Δεκεμβρίου 2015, κατά της υπ’ 

αριθμ. 62/8-3-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση που 

είχαμε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των 

μηνυμάτων με τα συνημμένα αρχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του 

διαγωνισμού με αρ. 17769 : 

_ από 11/1/2016 της εταιρίας  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 19/1/2016 της επιτροπής διαγωνισμού προς την εταιρία  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 

_ από 20/1/2016 της επιτροπής διαγωνισμού προς Ένωση Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS 

Α.Ε.-ENSER»   

_ από 20/1/2016 της εταιρίας  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 21/1/2016 της επιτροπής διαγωνισμού προς όλους τους διαγωνιζόμενους 

_ από 21/1/2016 της Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» προς την 

επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 26/1/2016 της εταιρίας  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 29/1/2016 της επιτροπής διαγωνισμού προς την εταιρία «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» 

_ από 1/2/2016 της επιτροπής διαγωνισμού προς όλους τους διαγωνιζόμενους 

_ από 2/2/2016 της εταιρίας «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» προς την επιτροπή διαγωνισμού (απάντηση στην επιτροπή 

διαγωνισμού) 

_ από 2/2/2016 της εταιρίας «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» προς την επιτροπή διαγωνισμού (υπόμνημα) 

_ από 2/2/2016 της εταιρίας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 4/2/2016 της Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» προς την  επιτροπή 

διαγωνισμού 

_ από 10/2/2016 της εταιρίας  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 10/2/2016 της εταιρίας «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 11/2/2016 της εταιρίας  «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» προς την επιτροπή διαγωνισμού 

_ από 11/2/2016 της Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER» προς την  

επιτροπή διαγωνισμού 

Η ως άνω Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προδικαστικές προσφυγές του άρθρου 4 του 

Ν.3886/2010, προβλέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ήτοι 

Οικονομική Επιτροπή, η οποία οφείλει να αποφανθεί επ’ αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών, άλλως σε 
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περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής, ενώ δεν προβλέπεται 

γνωμοδοτική επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων και προσφυγών επί διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών 

(ΕΑ ΣτΕ 1954/2011, 1140/2010, ΔΕΦ ΑΘ. 858/212) συνεδρίασε την Πέμπτη 31/3/216 και ώρα 13:30 έως 

18:30, οπότε και διέκοψε προσωρινά και συνέχισε τις εργασίες της την Παρασκευή 1/4/2016 και ώρα 

14:30 έως 18:00 οπότε και ολοκλήρωσε τις εργασίες της και συνέταξε το παρακάτω, υπ. αρ. 1/2016 

Πρακτικό, που αποτελεί Απλή Εισήγηση ως Υποβοηθητικό Έργο προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου που θα εξετάσει ως Αναθέτουσα Αρχή κυρίαρχα τις προδικαστικές προσφυγές χωρίς να 

δεσμεύεται από το παρόν πρακτικό. 

Σημειώνεται ότι στο μέσω των εργασιών της Επιτροπής και συγκεκριμένα την Παρασκευή 1/4/2016 και 

το χρονικό διάστημα από 12:00 έως και 14:00, δηλαδή πριν τη συνέχιση των εργασιών της, τα μέλη της 

επιτροπή έλαβαν ατομικά το καθένα, εξώδικη γνωστοποίηση της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. ENSER» με συνημμένη από 

μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών (με επισυνημμένο σημείωμα του μεταφραστή) επιστολή της 

εταιρείας «EURO EXIM BANK» που αφορά στην πιστοληπτική ικανότητα της έτερης διαγωνιζόμενης 

υποψήφιας εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΒΕΕ» και κατατίθεται συνημμένα προς την Οικονομική Επιτροπή  

του Δήμου Ρόδου που θα συνεδριάσει στις 4/4/2016 προκειμένου να αξιολογήσει τις κατατεθείσες 

προδικαστικές προσφυγές. 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1 / 2 0 1 6  

της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφυγών για την Υποβοήθηση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατ’ εντολή της υπ. αρ. 65/24-3-2016 απόφασης της για την παροχή υπηρεσιών: «Εργασίες Αποκομιδής 

και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και 

Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με 

στοιχεία: α/α συστ.: 17769, αρ. πρωτ. διακ.: 2/103890/04-11-2015, με συνολικό προϋπολογισμό 

12.681.241,95 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

 

 

1. Ως προς την προσφυγή της Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-
ENSER» 

 

1.Α. Ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας σχετικά με τον αποκλεισμό της από το επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού: 
Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή προβαίνει σε μία ανεπίτρεπτη και εκτός των 

ανατεθειμένων σε αυτήν αρμοδιοτήτων αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επάρκειας της εταιρείας 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ καθώς η κρίση περί πιστοληπτικής ικανότητας ανήκει στα πιστωτικά ιδρύματα και 

ότι έγινε επιλεκτική αξιολόγηση για επιμέρους σημεία της υποβληθείσας με ημερομηνία 22.12.2015 

επιστολής της τράπεζας Πειραιώς. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Η έννοια του άρθρου 7 παρ. 2.5 της προκήρυξης αναφέρεται στην κατάθεση στοιχείων για την κάλυψη 

της προϋπόθεσης σχετικά με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη τρέχουσας πιστοληπτικής ικανότητας 

των υποψηφίων αναδόχων. Πλέον των βεβαιώσεων της περί των κανονικών της καταθέσεων ή 

προσφεύγουσα έχει προσκομίσει για την πρώτη από αυτές εταιρεία βεβαίωση Τραπέζης για την κάλυψη 

του υπολειπομένου ποσού έως το απαιτούμενο όριο. Στο έγγραφό της Τράπεζας όσον αφορά το όριο, δεν 

αναφέρεται ποια είναι η τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα. Όσον αφορά τα συνολικά όρια εγκεκριμένης 

πιστοδοτήσεως, αναφέρονται τα αθροιστικά έως σήμερα εγκεκριμένα όρια που συνολικά ανέρχονται σε 

30.726.626,00 ευρώ και όχι της τρέχουσας πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπρόσθετα η Τράπεζα ρητά 

αναφέρει στην ίδια βεβαίωση ότι : 

«…. 

Σημειώνεται ότι επιπροσθέτως υφίστανται εγκεκριμένα συνολικά όρια πιστοδοτήσεων ύψους 

ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών 

(€2.793.713,00), τα οποία εμφανίζουν σήμερα υπόλοιπα σε οριστική καθυστέρηση. Πιο 

συγκεκριμένα: 

- Υπόλοιπα από πιστώσεις για Κ/Κ ύψους ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα ένα 

χιλιάδων και επτακοσίων επτά (€2.451.707,00) 

- Υπόλοιπα λόγω κατάπτωσης Εγγυητικών Επιστολών ύψους ΕΥΡΩ τριακοσίων σαράντα δύο 

χιλιάδων και έξι (€342.006,00) 
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Η παρούσα δεν επέχει θέση εγγυητικής επιστολής ή συστάσεως και δεν συνεπάγεται καμία 

ανάληψη ευθύνης από την Τράπεζά μας και τα στελέχη της, κατά το άρθρο 729 του αστικού 

κώδικα, ούτε συνιστά ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης και συνεπώς δεν παράγει κανένα 

έννομο αποτέλεσμα.       

…» 

Η προσφεύγουσα επικαλείται ότι τα αρμόδια για το διαγωνισμό όργανα επικεντρώθηκαν επιλεκτικά στο 

παραπάνω μέρος του υποβληθέντος εγγράφου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το προαναφερόμενο συνολικό 

ποσό εγκεκριμένης πιστοδότησης ποσού των 30.726.626,00 ευρώ. 

 

Επί του ισχυρισμού αυτού επισημαίνεται ότι αφενός η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και εν 

συνεχεία το αποφασίζον όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είχαν όχι μόνον την ευχέρεια αλλά και την 

υποχρέωση να ελέγξουν το σύνολο των αναγραφομένων στοιχείων στο προσκομισθέν έγγραφο 

προκειμένου να εκφέρουν κρίση περί της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου και αφετέρου από 

κανένα σημείο δεν προκύπτει ότι «αγνόησε» μέρος του εν λόγω εγγράφου, αφού για την εκφορά της 

τελικής της κρίσης συνεκτιμήθηκε το σύνολο των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της. 

Σε επίρρωση του ανωτέρω, συνάδει και η αναφορά στο πρακτικό ΙΙ της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα 

με την οποία η  

«επιτροπή επισημαίνει ότι το εν λόγω έγγραφο συνεπώς δεν αποτελεί ούτε βεβαίωση 

καταθέσεων, ούτε αξιόγραφο, ούτε χρεόγραφο, ούτε έγκριση χρηματοδότησης ούτε και 

βεβαίωση τραπέζης από το οποίο να τεκμηριώνεται η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, 

ούτε και άλλο ρευστοποιήσιμο στοιχείο, ως ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη, και ως εκ 

τούτου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την πλήρωση του απαράβατου όρου περί απόδειξης 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου» από την οποία καθίσταται απολύτως σαφές 

ότι η επιτροπή έχει ήδη εξετάσει και αξιολογήσει το σύνολο του περιεχομένου του εν λόγω 

εγγράφου, εστιάζοντας στα σημεία εκείνα τα οποία κατά την άποψή της τεκμηριώνουν λόγους 

μη κάλυψης της απαίτησης της διακήρυξης, δηλαδή της πιστοληπτικής ικανότητας της 

εταιρείας.» 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (1.Α) : 
Κατά συνέπεια και με δεδομένο ότι η εν λόγω επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς 

χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής επάρκειας της ένωσης για 

απόκτηση ή/και μίσθωση απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, η κρίση της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού στο από 4/3/2016 Πρακτικό ΙΙΙ και κατόπιν της Οικονομικής Επιτροπής στην υπ. αρ. 

62/2016 απόφαση της, ότι παραβιάζεται ο απαράβατος όρος 7.2.5 της διακήρυξης, κρίνεται κατ΄ αρχήν 
αιτιολογημένη και η προσφυγή ως προς το σημείο αυτό μπορεί να απορριφθεί. Παρά ταύτα, 
λαμβάνοντας υπόψη την προφανή αντίφαση στη εν λόγω βεβαίωση της Τράπεζας, έστω και 
υπερβατικά, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 7.2.6, να ζητήσει επί πλέον εγγράφως τη σαφή διευκρίνιση εκ μέρους της 
Τράπεζας Πειραιώς που εξέδωσε την βεβαίωση, για τη τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα της 
προσφεύγουσας, με συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις αναφορικά με την κατατεθείσα από 
22/12/2015 βεβαίωση της (κατάστημα Κορωπίου 2033) ότι είναι σαφής και ανεπιφύλακτη η κατά 
τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» (HELESSI), αποσαφηνίζοντας επίσης το αναιρετικό σκέλος 
της παραπάνω βεβαίωσης ότι «υφίστανται εγκεκριμένα συνολικά όρια πιστοδοτήσεων ύψους 
2.793.713,00 ευρώ τα οποία εμφανίζουν σήμερα υπόλοιπα σε οριστική καθυστέρηση». 
1.Β. Ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας σχετικά με την παραμονή στον διαγωνισμό της 
εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ: 
 

1.Β.1) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας 

ΤΕΧΑΝ ΑΕΒΕ παραβιάζει τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 5.γ.1 της διακήρυξης (ημεδαπά πρόσωπα) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού ο 

υποψήφιος ανάδοχος να υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 

6» της διακήρυξης. 

Στο άρθρο 6.3 σημείο 11 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, ορίζεται ότι «ημερομηνία λήξης της ισχύος 

της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δυο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς». 
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Στο άρθρο 9.1 ορίζεται «Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού».  

Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 243 του Αστικού Κώδικα, οι δύο (2) μήνες αντιστοιχούν σε 2x30=60 

ημέρες, η απαιτούμενη διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών βάσει του σώματος της Διακήρυξης 

του Διαγωνισμού είναι 180+60=240 (διακόσιες σαράντα ημέρες) από την επομένη του διαγωνισμού (28 

Δεκεμβρίου 2015) ήτοι ημερομηνία λήξης η 24
η
  Αυγούστου 2016 (υπολογισμός Επιτροπής). 

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ υπέβαλε α) ηλεκτρονικά υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι η προσφορά της έχει ισχύ για 180 ημέρες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού, και β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην οποία αναφέρεται ότι η ισχύς 

της είναι έως την 27-1-2017, ήτοι διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο των δύο μηνών από την ισχύ που 

ορίζει η διακήρυξη. 

Παρά ταύτα στο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολή του παραρτήματος της Διακήρυξης τίθεται η ημερομηνία 

δεκατρείς (13) μήνες της επομένης του διαγωνισμού, δηλαδή τριάντα (30) ημέρες από την 29
η
 

Δεκεμβρίου, ήτοι 27
η
 Ιανουαρίου 2016 (υπολογισμός Επιτροπής). 

Αυτή η αντίφαση οδήγησε προφανώς τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή με τη 

δυσμενέστερη περίπτωση, αυτήν των δεκατριών (13) μηνών, που σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η 27
η
 

Ιανουαρίου 2016. 

Η προσφεύγουσα εταιρία, θεωρώντας εκ προοιμίου ως απαιτούμενη τη δυσμενέστερη εκ των δύο 

ημερομηνιών δηλαδή του παραρτήματος της διακήρυξης και όχι του σώματος της διακήρυξης, όπως αυτή 

εγκρίθηκε υπολογίζει την καταληκτική ημερομηνία, αρχόμενη όχι από την επομένη του διαγωνισμού που 

είναι η τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών και η ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αλλά την επομένη 

της αποσφράγισης των προσφορών, που είναι το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. Έτσι 

υπολογίζοντας ένα (1) μήνα από την 4
η
 Ιανουαρίου 2016 υπολογίζει εσφαλμένα ως καταληκτική την 5

η
 

Φεβρουαρίου 2017.   

 

Από τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εγγυητική επιστολή της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΕΒΕ 

είναι σύμφωνη ακόμη και αν θεωρηθεί ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος των εγγυητικών επιστολών 

αυτή των δεκατριών (13) μηνών (αντί της διακήρυξης που ορίζει 180 ημερών πλέον των 2 μηνών). 

 

  

1.Β.2) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η προσφορά της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ θα πρέπει να 

απορριφθεί επειδή δεν υποβλήθηκαν με την προσφορά της πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό ούτε υπό διαδικασία κήρυξης σε αυτόν, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση, ούτε και σχετική περί αυτών ένορκη βεβαίωση. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Mε το υποβληθέν στο διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 32179/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών 

(αρμόδια δικαστική αρχή) βεβαιώνεται ότι η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 

πτώχευσης.  

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 707/98 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει κριθεί ότι :  

«είναι γεγονός ότι η σύναψη πτωχ. συμβιβασμού, προϋποθέτει (Πρβ. Αρ. 600 και επομ. ΕΝ) 

την προηγούμενη κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης με δικ. απόφαση. Χωρίς να έχει εκδοθεί 

τέτοια απόφαση δεν υφίσταται στάδιο πτωχ. συμβιβασμού, ο οποίος αποτελεί τμήμα της πτωχ. 

διαδικασίας και δεν έχει αυτοτέλεια. Αν λοιπόν όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση 

δεν υφίσταται κήρυξη πτώχευσης, δεν είναι νοητή η απαίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού 

μη υπαγωγής σε πτωχ. συμβιβασμό ή διαδικασίας καθυπαγωγής σ’ αυτόν. Το ίδιο ισχύει και 

για την αναγκ. διαχείριση, που αποτελεί μορφή ειδικής εκκαθάρισης. Η ελληνική νομοθεσία 

δεν προβλέπει την τήρηση βιβλίου, που με βάση τις εγγραφές σ’ αυτό θα μπορούσε να εκδοθεί 

πιστοποιητικό για την έναρξη ή όχι της σχετικής διαδικασίας». 

 

Ακόμη ως προς το θέμα της διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μπορεί να θεωρηθεί  ότι το 

υποβληθέν με την ηλεκτρονική προσφορά «ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» υπ’ αριθμ 132127.187886/23-

12-2015 του ΓΕΜΗ καλύπτει τελικώς και την υποχρέωσή που απορρέει από τον όρο 5.γ.5 της διακήρυξης 

σχετικά με το ότι η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Και τούτο διότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού, σε απάντηση σχετικού διευκρινιστικού ερωτήματος της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 1390/1-2-2016 

διευκρινιστικό επί του θέματος έγγραφο της αρμόδιας αρχής με το οποίο επιβεβαιώνεται η πληρότητα του 

αρχικά υποβληθέντος εγγράφου. 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ υπέβαλε με την προσφορά της τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά με τα οποία καλύπτονται οι προϋποθέσεις ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ούτε 

υπό διαδικασία κήρυξης σε αυτόν και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση 

και γι’ αυτό κρίθηκε ότι δεν απαιτείτο να προσκομιστεί επιπρόσθετα και σχετική ένορκη βεβαίωση. 

 

 

1.Β.3) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το προσκομισθέν από την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ έγγραφο της τράπεζας 

EURO EXIM BANK δεν καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 7.2.5 της διακήρυξης σχετικά με την 

πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου επειδή : 

ι) δεν προσκομίζεται συνοδευτικό έγγραφο ελεγκτικής αρχής δραστηριοποιούμενης είτε στη χώρα 

εγκατάστασης είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το οποίο να πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της 

τράπεζας 

ιι) το προσκομισθέν έγγραφο δεν συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 

ιιι) δεν προσδιορίζεται στο έγγραφο αυτό το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος ούτε και 

το όνομα του δικαιούχου του αναφερόμενου λογαριασμού, ενώ στο περιεχόμενο αυτού 

περιλαμβάνονται και όροι που κατά την άποψή της είναι αδόκιμοι 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Στο άρθρο 7.2.5 «Στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας του διαγωνιζομένου» ορίζεται ότι ο υποψήφιος 

«θα πρέπει να αποδεικνύει την χρηματοοικονομική επάρκειά του για την απόκτηση ή/και μίσθωση του 

ελάχιστου απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού» και ότι για το σκοπό αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων 

να προσκομίσει και «καταθέσεις ή/και αξιόγραφα ή/και χρεόγραφα ή/και εγκρίσεις χρηματοδότησης ή/και 

βεβαίωση τραπέζης από την οποία αποδεικνύεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόμενου ή/και 

άλλα ρευστοποιήσιμα αντίστοιχα στοιχεία, που έχουν εκδοθεί έως ένα μήνα πριν την καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του παρόντος διαγωνισμού ισούνται με το σύνολο του προϋπολογισμού 

του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού».  

 

i) Από την ανωτέρω διατύπωση προκύπτει με σαφήνεια ότι σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 

σχετικά με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που οφείλει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Άρθρο 7 δεν αναφέρονται συγκεκριμένες 

αντίστοιχες προϋποθέσεις ούτε και τρόπος ελέγχου αυτών. Κατά συνέπεια δεν στοιχειοθετείται ο 

ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίον δεν προσκομίζεται κάποιο συνοδευτικό έγγραφο πιστοποίησης 

νόμιμης λειτουργίας κατά παραβίαση όρου της διακήρυξης. Παρά ταύτα, έστω και αν ήταν υπερβατικά, 

για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το 

άρθρο 7.2.6 να ζητήσει συνοδευτικό έγγραφο ελεγκτικής αρχής δραστηριοποιούμενης είτε στην Ελλάδα 

είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο να πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της εκδόσας τη βεβαίωση 

εταιρείας καθώς και διευκρίνιση επί της μορφής και σύστασης της. 

ii) Το επικαλούμενο από την προσφεύγουσα Άρθρο 7.1.3 της διακήρυξης στο οποίο περιλαμβάνεται η 

αναφορά περί εγγράφων «που προσκομίζονται ηλεκτρονικά στον ΟΤΑ» αφορά αποκλειστικά και μόνο τα 

έγγραφα (δικαιολογητικά συμμετοχής) που απαριθμούνται και προσδιορίζονται στο Άρθρο 5 της 

διακήρυξης «Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής». Τούτο προκύπτει αβίαστα από το γεγονός ότι το 

εν λόγω άρθρο αφενός τιτλοφορείται «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και αφετέρου αναφέρει επί λέξει ότι 

οι προσφέροντες υποβάλουν στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» επί ποινή αποκλεισμού «τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 5» της διακήρυξης.  

Επομένως οι ειδικότερες απαιτήσεις του άρθρου 7.1.3 αφορούν αποκλειστικά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής του Άρθρου 5 της διακήρυξης, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης 

της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων του Άρθρου 7.2.5. 

Επιπρόσθετα, στο Άρθρο 5.β όπου ζητούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων, η 

διακήρυξη ορίζει ρητώς ότι «επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα».  

Στα σημεία επομένως που προβλέπονται υποχρεώσεις του υποψηφίου επί ποινή αποκλεισμού (όπως τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του Άρθρου 5.β) προσδιορίζονται ρητά και με σαφήνεια στη διακήρυξη. 

Αντίθετα, για τα υπόλοιπα στοιχεία (στα οποία εμπίπτουν και οι βεβαιώσεις του Άρθρου 7.2.5) δεν 

προβλέπονται ρητά επί ποινή αποκλεισμού αντίστοιχες υποχρεώσεις υποβολής τους. 

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ζήτησε επί του θέματος 

σχετική διευκρίνιση από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, γίνεται κατανοητή η απόφασή της στο σημείο αυτό 

περί αποδοχής της προσφοράς ως προς το σημείο αυτό.  

 

iii) Στη διακήρυξη δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη δομή ή μορφή περιεχομένου και παρουσίασης των 

συγκεκριμένων εγγράφων. Επιπρόσθετα, από την εξέταση του περιεχομένου του προσκομισθέντος 
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εγγράφου προκύπτει ότι είναι εμφανή τα στοιχεία της τράπεζας που το έχει εκδώσει καθώς και όλες οι 

ουσιώδεις πληροφορίες περί αυτής (διευθύνσεις, τηλέφωνα, κλπ),  τα στοιχεία της εταιρείας υπέρ της 

οποίας εκδίδεται, το ποσό που αφορά και τα στοιχεία του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Παρά ταύτα 

κρίνεται σκόπιμο η Αναθέτουσα Αρχή, έστω και αν ήταν υπερβατικά, για τη διασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 7.2.6, να ζητήσει επίσημα στοιχεία της ιδιότητας και των στοιχείων 

του υπογράφοντος οργάνου του εκδότη. 

 

1.Β.4) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «CHARALAMBOS YIAGGOU CO LTD» ως 

δανείζουσα εμπειρία στην ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ δεν διαθέτει εμπειρία σε υπηρεσίες αποκομιδής και 

καθαρισμού απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών αφού :  

ι) δεν έχει προσκομίσει συμβάσεις προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000€ αντίστοιχα για τις σχετικές 

εργασίες. 

ιι) Δεν έχει προσκομίσει βιογραφικά σημειώματα από τα οποία να προκύπτει η σχετική εμπειρία των 

στελεχών της 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

ι) Στο άρθρο 7.2.4 της διακήρυξης «Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζομένου» ορίζεται ότι ο υποψήφιος 

υποβάλει δήλωση «η οποία να αποδεικνύει την εμπειρία του σε αντίστοιχες υπηρεσίες αποκομιδής και 

καθαρισμού σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και άλλους φορείς από το 2011 μέχρι σήμερα και η οποία να 

συνοδεύεται από επίσημες συμβάσεις, συστατικές επιστολές ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης …. ..(α) 

συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ   …… για εργασίες 

συλλογής και μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων  και (β) συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000 

ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ …… για εργασίες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών».  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης επιτρέπεται ως συνοδευτικό της δήλωσης του υποψηφίου 

(ή του δανείζοντος σε αυτόν την εμπειρία) να κατατεθούν εναλλακτικά και όχι σωρευτικά, συμβάσεις ή 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, σύμφωνα και με το άρθρο 7.2.6 της διακήρυξης περί επίκλησης δάνειας 

εμπειρίας, υπέβαλε με την προσφορά της  

· δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η εμπειρία της εταιρείας CHARALAMBOS YIAGGOU CO LTD 

σε συναφή έργα καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από φορείς και εταιρείες με τις οποίες 

συνεργάζεται στον τομέα συλλογής και μεταφοράς σύμμεικτων υλικών. 

· δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η εμπειρία της σε συναφή έργα καθώς και βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης από την εταιρεία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ» περί παροχής υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών 

Κρίθηκε δηλαδή, ότι η ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ υπέβαλε δηλώσεις και βεβαιώσεις απ’ όπου προκύπτει η 

απαιτούμενη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο και σύμφωνα με τις δηλώσεις σε ύψος που υπερβαίνει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις. 

 

ιι) Η μη ύπαρξη βιογραφικών σημειωμάτων, αποτελεί τυπική παρέκκλιση των απαιτούμενων από το 

διαγωνισμό δικαιολογητικών. Η βαρύτητα της συγκεκριμένης παράλειψης προφανώς σταθμίστηκε από 

την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των προσφορών, σε συνάρτηση με τα 

υπόλοιπα τεκμήρια επάρκειας εμπειρίας του διαγωνιζόμενου και υπόκειται πλέον στην κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής να θεωρήσει την ίδια παραπάνω δήλωση και βιογραφικό σημείωμα επάρκειας και 

τεχνογνωσίας του προσώπου της εταιρείας CHARALAMBOS YIAGGOU CO LTD.   

 

1.Β.5) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να προσκομισθούν από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ 

ποινικά μητρώα και των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπώς η μη προσκόμιση όλων θα 

έπρεπε να οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Με βάση το άρθρο 5.γ.4 της διακήρυξης, τα ημεδαπά πρόσωπα θα πρέπει μεταξύ άλλων να υποβάλουν 

«απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και ο διευθύνων σύμβουλός του ή ο 

διαχειριστής του δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού». 

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ υπέβαλε με την προσφορά της απόσπασμα ποινικού μητρώου του 

Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Μούργου καθώς και σχετικά ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης 

αυτής. Από το υπ’ αριθμ. 4682/2015 ΦΕΚ εκπροσώπησης προκύπτει ότι την εταιρεία εκπροσωπεί 
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αποκλειστικά και μόνον ο κ. Παναγιώτης Μούργος για το σύνολο των εταιρικών θεμάτων και ειδικότερα 

και για το θέμα υπογραφής κάθε είδους συμβάσεων, επομένως και δημοσίων.  

 

Κατά συνέπεια, η έννοια Νομίμου Εκπροσώπου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στους οποίους και 

περιορίζεται η διακήρυξη του διαγωνισμού, ταυτίζονται στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μούργου, λόγος 

για τον οποίον η προσφορά ως προς το σημείο αυτό κρίθηκε αποδεκτή. 

 

1.Β.6) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το έγγραφο της εταιρείας BLARS LTD που προσκόμισε η 

ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και το οποίο περιλαμβάνει προσφορά για μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου δεν 

καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.2 της διακήρυξης. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Οι ελλείψεις που αναφέρονται από την προσφεύγουσα εταιρεία δεν αποτελούν όρους της διακήρυξης και 

ειδικότερα του άρθρου 7.2.2 (όπως υποχρέωση ύπαρξης ιστοσελίδας των εταιρειών των μηχανημάτων 

που αναφέρονται στις προσφορές, πιστοποιητικά των εταιρειών, κλπ). Οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του 

άρθρου 7.2.2. καλύπτονται στα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς αναφέρονται όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης 

της εταιρείας BLARS LTD καθώς και παρατίθενται αναλυτικά όλα τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού (όπως : τύπος, ποσότητα, τιμή, κατηγορία) από τα οποία 

προκύπτει κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. 

 

Κατά συνέπεια η προσφυγή στο σημείο αυτό μπορεί να απορριφθεί. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (1.Β) : 
Από την παραπάνω ανάλυση και σε ότι αφορά το Β σκέλος της προσφυγής η κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού στο από 4/3/216 Πρακτικό ΙΙΙ και κατόπιν της Οικονομικής Επιτροπής στην 

υπ. αρ. 62/2016 απόφαση της :  

 

κρίνεται κατ’ αρχήν αιτιολογημένη και η προσφυγή μπορεί να απορριφθεί ως προς τα σημεία 1.Β.1, 
1.Β2, 1.Β.4 κατά το (ι) σκέλος της, 1.Β.5 και 1.Β.6. 
 

Ως προς τα σημεία όμως : 
- 1.Β.3 που αφορά στο προσκομισθέν από την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ έγγραφο της τράπεζας EURO EXIM 

BANK για την απαίτηση του άρθρου 7.2.5 της διακήρυξης σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του 

υποψηφίου, προτείνουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, έστω και αν ήταν υπερβατικά, για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και απόλυτης διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 7.2.6 της διακήρυξης, να 
ζητήσει διευκρινήσεις επί της παραπάνω βεβαίωσης με την σαφή και ανεπιφύλακτη επιβεβαίωση 
ότι κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, υφίσταται η αιτούμενη από τη διακήρυξη 
πιστοληπτική ικανότητα της «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τα επίσημα 
στοιχεία της ιδιότητας και των στοιχείων του υπογράφοντος οργάνου του εκδότη, καθώς και 
συνοδευτικό έγγραφο ελεγκτικής αρχής δραστηριοποιούμενης είτε στην Ελλάδα είτε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, με το οποίο να πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της εκδόσας τη βεβαίωση εταιρείας 
καθώς και διευκρίνιση επί της μορφής και σύστασης της.  

και 
- 1.Β.4. το σκέλος ιι) που αφορά στην απουσία βιογραφικών σημειωμάτων από τα οποία να προκύπτει η 

σχετική εμπειρία των στελεχών της εταιρεία «CHARALAMBOS YIAGGOU CO LTD» ως δανείζουσα 

εμπειρία στην ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ σε υπηρεσίες αποκομιδής και καθαρισμού απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, προτείνεται στην Αναθέτουσα Αρχή η εξέταση της βαρύτητας της 
συγκεκριμένη τυπικής παρέκκλισης των απαιτούμενων από το διαγωνισμό δικαιολογητικών σε 
συνάρτηση με τα υπόλοιπα τεκμήρια επάρκειας εμπειρίας του διαγωνιζόμενου, υπό την κρίση αν 
θεωρείται η ίδια παραπάνω δήλωση και βιογραφικό σημείωμα επάρκειας και τεχνογνωσίας του 
προσώπου της εταιρείας CHARALAMBOS YIAGGOU CO LTD, σύμφωνα με την προφανώς για 
τους ίδιους λόγους, αποδοχή από τη Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 

2. Ως προς την προσφυγή της εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»,  
 

2.Α. Ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας σχετικά με τον αποκλεισμό της από το επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού: 
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2.Α.1) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι κακώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού καθώς 

δεν ήταν υποχρεωμένη από τη διακήρυξη να προσφέρει τα ειδικού τύπου containers που αναφέρονται στο 

Άρθρο 5. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής: 

Στο άρθρο 16.7 της διακήρυξης καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό. 

i) Η διακήρυξη σχετικά με την υποχρέωση προσφοράς containers ορίζει ότι: 

Άρθρο 5 - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, 

Παράγρ. 5.3.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, 

κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία 

θα παρουσιάζεται η αναλυτική κατάσταση του ιδιόκτητου κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού μηχανολογικού εξοπλισμού (σε είδος - τύπο και ποσότητα) ο οποίος και θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου. Ο αριθμός του μηχανολογικού 

εξοπλισμού ανά είδος (π.χ. απορριμματοφόρα χωρ. 14-16 m3, απορριμματοφόρα χωρ. 10 m3, 

μηχανοκίνητα σάρωθρα κ.τ.λ.), που είναι ιδιόκτητος ή/και μπορεί να αποκτηθεί με 

οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο ή/και μπορεί να μισθωθεί, όπου η ικανότητα για την 

απόκτηση και μίσθωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 7.2.5 της παρούσας, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος με τον αντίστοιχο αριθμό ανά είδος του ελάχιστου απαιτούμενου 

μηχανολογικού εξοπλισμού έτσι όπως αυτός παρουσιάζεται στην παράγραφο 16.7 –ενότητα 

“Για τη ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ”- της παρούσας. Τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου εξοπλισμού θα περιέχονται στους (υπο)φάκελους «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» «Τεχνική προσφορά» καθώς και αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του 

απαιτούμενου εξοπλισμού (ελάχιστος που ορίζεται στο άρθρο 16.7 της παρούσας), στην 

περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί υπάρχων ιδιόκτητος εξοπλισμός. Γίνονται δεκτά ως 

δικαιολογητικά ιδιοκτησίας: για τα οχήματα άδειες κυκλοφορίας οχημάτων ή βιβλιάρια 

μεταβολών αυτών και εγκρίσεις τύπου ή βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρία από την 

οποία θα προκύπτει το EURO και για τα containers τιμολόγια και δελτία αποστολής. Σε 

περίπτωση μίσθωσης εξοπλισμού, όπου η ικανότητα για την απόκτηση θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2.5 της 

παρούσας, θα πρέπει να αποδεικνύεται, με προσύμφωνα ή οριστικά μισθωτήρια συμβόλαια, 

ότι η μίσθωση θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τα ιδιόκτητα όμως οχήματα 

(που είτε ήδη υπάρχουν είτε θα αποκτηθούν), θα πρέπει να είναι -κατά είδος- αριθμητικά 

τουλάχιστον το 50% των όσων ορίζονται στην παράγραφο 16.7 –ενότητα “Για τη ΘΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ”- της παρούσας ως ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός. Σε περίπτωση που για 

μία κατηγορία οχήματος ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός είναι ένα (1) όχημα, θα πρέπει 

αυτό να είναι ιδιόκτητο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξιών ή 

ενώσεων εταιριών (που έχει ήδη συσταθεί ή που είναι υπό σύσταση), η αναλυτική κατάσταση 

του ιδιόκτητου εξοπλισμού (όπου υπάρχει) θα αφορά στο σύνολο των Μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, όπου θα γίνεται αναφορά στο Μέλος που έχει την εν λόγω ιδιοκτησία, 

ενώ θα συνοδεύεται με Δήλωση του εκπροσώπου του αντίστοιχου Μέλους ότι προτίθεται να 

διαθέσει την εν λόγω εξοπλισμό για την υλοποίησης της Σύμβασης. 

και 

Άρθρο 7 – Προσφορές 

Παράγρ. 7.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν επίσης μαζί με την 

τεχνική προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής στοιχεία που θα τοποθετούνται στον 

(υπό)φάκελο /Τεχνική προσφορά»: 

[…] 

7.2.2 

[…] 

Ειδικότερα για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που είτε είναι ιδιόκτητος είτε και θα αποκτηθεί 

είτε και θα μισθωθεί από τον εργολάβο θα αναφέρουν όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία και 

κυρίως: 

– Τύπος, Εργοστάσιο κατασκευής, 

– Χρονολογία κατασκευής, 

– Στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία), 

– Γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, όπου στην περίπτωση των ειδικού τύπου 

κινητών συμπιεστών (press containers), θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στο Άρθρο 16 της παρούσας 
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- Λεπτομερή τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού του 

εργολάβου και ειδικότερα για την προσφερόμενη τεχνολογία, όπου στην περίπτωση των 

ειδικού τύπου κινητών συμπιεστών (press containers), θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο Άρθρο 16 της παρούσας 

- Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπου στην 

περίπτωση των ειδικού τύπου κινητών συμπιεστών (press containers), θα πρέπει να πληρούν 

τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Άρθρο 16 της παρούσας   

και 

Άρθρο 16 «Αντικείμενο Έργου / Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» 

Παράγρ. 16.7 «Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τον μηχανολογικό εξοπλισμό» 

Για τη ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

[…] 

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου απαιτείται επίσης η χρήση:  

κατά το έτος 2016, τριών κινητών συμπιεστών (press containers) ειδικού τύπου χωρ. 

τουλάχιστον 10μ3 σε κάθε μία από σαράντα (40) ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν 

περισσότερα από 200 δωμάτια εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου, δηλαδή συνολικά 

απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) κινητοί συμπιεστές. Η επιλογή των ξενοδοχειακών μονάδων 

θα γίνει από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.  

[…] 

Από τα ανωτέρω σημεία προκύπτει με σαφήνεια ότι η προσφορά των containers αποτελεί μέρος των 

υποχρεώσεων των υποψηφίων. Ειδικότερα: 

Η προσφεύγουσα εσφαλμένα αντιλαμβάνεται ότι δεν απαιτείται για τα containers να προσκομιστεί με την 

προσφορά αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή οικονομική προσφορά αγοράς ή μίσθωσης ή προσύμφωνο αγοράς ή 

μίσθωσης, αφού για παράδειγμα στην περίπτωση ιδιόκτητου εξοπλισμού, η διακήρυξη προβλέπει ρητώς 

αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας που πρέπει να προσκομιστούν για τα containers, ήτοι τιμολόγια και 

δελτία αποστολής (Άρθρο 5).  

Εξάλλου τα containers αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του «μηχανολογικό εξοπλισμού που είτε είναι 

ιδιόκτητος είτε και θα αποκτηθεί είτε και θα μισθωθεί» χωρίς να υφίσταται κατά τη διακήρυξη καμία 

διάκριση με τα υπόλοιπα είδη (πχ φορτηγά κλπ). Τούτο προκύπτει σαφώς και από το γεγονός ότι στο 

Άρθρο 7 όπου ορίζονται επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία για το σύνολο του προσφερόμενου 

εξοπλισμού, γίνεται ειδική μνεία ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των containers αυτών: «όπου στην 

περίπτωση των ειδικού τύπου κινητών συμπιεστών (press containers), θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον 

τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Άρθρο 16». 

Παράλληλα, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η ύπαρξη και χρήση των press containers «είναι 

απαραίτητη μετά την κατακύρωση αποτελεσμάτων και μόνο από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο» δεν 

ευσταθεί καθότι, η διακήρυξη προφανώς και δεν απαιτεί την αγορά εξοπλισμού πριν την κατακύρωση, 

απαιτεί όμως για το σύνολο του εξοπλισμού τη δέσμευση των υποψηφίων (και τη δυνατότητα 

εκπλήρωσής της - υποχρέωση πιστοληπτικής ικανότητας) προκειμένου να είναι εφικτή η ικανοποίηση 

των αναγκών της αναθέτουσας αρχής μέσω της υλοποίησης της σύμβασης. Αυτός εξάλλου είναι και ο 

λόγος για τον οποίον το σύνολο των συνυποψηφίων δεσμεύτηκαν μέσω της προσφοράς τους είτε για 

αγορά είτε για μίσθωση των containers αυτών (συνυπολογίζοντας βεβαίως στην οικονομική τους 

προσφορά και το αντίστοιχο κόστος) έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

 

ii) Περαιτέρω, η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με την προσφυγή της κατ’ ουσία συνομολογεί ότι δεν 

προσέφερε τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, απλώς κατά την άποψή της ισχυρίζεται 

ότι δεν απαιτούνται και δεν θα έπρεπε να έχει υποβάλει σχετική προσφορά στην παρούσα φάση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν θα μπορούσε να ευσταθεί και να γίνει αποδεκτός διότι είναι αδύνατον να 

προσφέρει κάποιος υποψήφιος μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού φυσικό αντικείμενο που ΔΕΝ 

περιλαμβάνεται στην προσφορά του, αφού αυτό δεν θα εμπεριέχεται στο τίμημα και δεν θα έχει 

συμπεριληφθεί στην οικονομική προσφορά με την οποία θα του κατακυρωνόταν ο διαγωνισμός. 

 

iii) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται θεωρητικά ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται υποψήφιος για λόγους μη 

προσκόμισης άλλων, διαφορετικών δικαιολογητικών και εγγράφων από τα απαιτούμενα στο κείμενο της 

διακήρυξης. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα προκύπτει ότι για το σύνολο του ζητούμενου 

εξοπλισμού (στον οποίο εμπίπτουν όπως αναφέρθηκε και τα containers) προσδιορίζονται στη διακήρυξη 

επακριβώς για κάθε τύπο και ανάλογα με το καθεστώς ιδιοκτησίας τα έγγραφα που πρέπει να 

προσκομισθούν. 



      

513 

 

Επίσης, η επιτροπή αξιολόγησης αναφέρει στο Πρακτικό Ι ότι «σε κανένα σημείο της προσφοράς 

περιλαμβάνεται κάποιο αποδεικτικό ιδιοκτησίας, ή οικονομική προσφορά αγοράς ή μίσθωσης, ή 

προσύμφωνο αγοράς ή μίσθωσης για τον απαιτούμενο εξοπλισμό των 120 (για το 1
ο
 έτος) press containers 

συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που πρέπει σύμφωνα με τη διακήρυξη να εγκατασταθούν σε 40 συνολικά 

ξενοδοχειακές μονάδες (για το 1
ο
 έτος). Επομένως προκύπτει με σαφήνεια ότι ο απαιτούμενος αυτός 

εξοπλισμός δεν προσφέρεται από τον υποψήφιο». 

Συνεπώς ουδόλως απορρίφθηκε η προσφορά για μη απαιτούμενο έγγραφο από τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, αντιθέτως η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προέβη 

στην απόρριψη της προσφοράς επικαλούμενη έγγραφα που σαφώς προσδιορίζονται στη διακήρυξη. 

2.Α.2) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι από τα προσκομισθέντα στην προσφορά της στοιχειά, προκύπτει 

δάνεια εμπειρία για εργασίες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής : 

 

Από την προσφορά αλλά και από την ίδια περιγραφή του ενιστάμενου και της περιγραφής του άρθρου 1 

της σύμβασης, προκύπτει καθαρά ότι δεν εκτελεί εργασίες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων 

υλικών αλλά «εργασίες διαχείρισης (δεματοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης στον 

εξοπλισμό των ΟΤΑ). 

 

Ειδικότερα : 

i) Η ίδια η προσφεύγουσα αναφέρει ότι από τη σύμβαση της εταιρείας ΑΝΑΕΜΠΟ που έχει καταθέσει με 

την προσφορά της δεν προκύπτει κάλυψη της προϋπόθεσης που απαιτείται από τη διακήρυξη, αφού για 

την κάλυψη του αντικειμένου συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων αποβλήτων θα έπρεπε να 

επικαλεστεί περαιτέρω συμβάσεις «με δήμους ή άλλους φορείς» οι οποίες δεν εμπεριέχονται στην 

υποβληθείσα προσφορά της.  

Περαιτέρω, η επικαλούμενη αναφορά στο Παράρτημα V της σύμβασης ουδόλως αναφέρει εργασίες 

συλλογής ή μεταφοράς ανακυκλώσιμων αποβλήτων, παρά μόνο εργασίες δεματοποίησης, προσωρινής 

αποθήκευσης και μεταφόρτωσης, για τις οποίες αυθαιρέτως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι αποτελούν 

προϋποθέσεις ή παρεμφερείς εργασίες με τις ανωτέρω απαιτούμενες από τη διακήρυξη, στοιχείο που 

όμως δεν προκύπτει από τα αναγραφόμενα στην προσκομισθείσα σύμβαση.  

Αντίστοιχα ισχύουν και για το επικαλούμενο Άρθρο 1 της σύμβασης, όπου αναφέρεται ρητώς ότι οι 

εργασίες διαχείρισης – διαλογής που παρέχει ο εργολάβος αφορούν προϊόντα που προέρχονται από τρίτα 

πρόσωπα, χωρίς καμία μνεία στις απαιτούμενες από τη διακήρυξη εργασίες συλλογής και μεταφοράς. 

 

ii) Το γεγονός ότι το υπ’ αριθμ ΦΕΚ Β’ 1909/22-12-2003 που επικαλείται η προσφεύγουσα αναφέρει ότι: 

στην έννοια «διαχείριση» περιλαμβάνονται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, 

προσωρινής αποθήκευσης, αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων, αφενός αποδεικνύει ότι η έννοια της 

«μεταφόρτωσης» είναι διαφορετική από αυτές της «συλλογής και μεταφοράς» αναδεικνύοντας τον 

ανωτέρω εσφαλμένο συλλογισμό της προσφεύγουσας και αφετέρου δεν σημαίνει ότι για την οποιαδήποτε 

σχετική με το θέμα σύμβαση στην οποία αναγράφεται ως φυσικό αντικείμενο η «διαχείριση», 

συμπεριλαμβάνονται άνευ ετέρου και η συλλογή και μεταφορά, ιδίως όταν από τα ανωτέρω άρθρα της 

προσκομισθείσας σύμβασης προσδιορίζεται και εξειδικεύεται με σαφήνεια το αντικείμενο στην διαλογή, 

δεματοποίηση, αποθήκευση και μεταφόρτωση των υλικών. 

 

iii) Επίσης ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι «η εμπειρία της στη συλλογή και μεταφορά 

ανακυκλώσιμων υλικών προκύπτει και από την υποβληθείσα σύμβαση και υπεύθυνη δήλωση της έτερης 

δανείζουσας την εμπειρία εταιρεία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ», η επιτροπή επισημαίνει ότι στην προσκομισθείσα 

υπεύθυνη δήλωση 24.Ε «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ», της εν λόγω εταιρείας αναφέρεται 

ρητώς ότι: «Η εταιρεία θα θέσει στη διάθεση της συμμετέχουσας εταιρείας «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», σε 

περίπτωση που αυτή αναδειχθεί Ανάδοχος, για όλη την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο το 

επιστημονικό και εποπτεύον προσωπικό της και την τεχνογνωσία, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 

εργασιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων», και ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι η εν λόγω 

εταιρεία καλύπτει με την εμπειρία της ΜΟΝΟΝ το σκέλος (α) της επί ποινής αποκλεισμού απαίτησης 

τεχνικής επάρκειας των διαγωνιζομένων του Άρθρου 7.2.4.α, ήτοι εμπειρία σε εργασίες συλλογής και 

μεταφοράς σύμμεικτων αποβλήτων και όχι το σκέλος (β) περί συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων 

υλικών.  
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Συνεπώς η επικαλούμενη από την προσφεύγουσα δάνεια εμπειρία της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕ μέσω 

σύμβασης με τον ΟΛΠ δεν καλύπτει την επί ποινή αποκλεισμού απαίτηση του Άρθρου 7.2.4.α, σκέλος 

(β) της Διακήρυξης. 

 

 

 

 

2.Α.3) Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η απόρριψη της προσφοράς της λόγω έλλειψης οικονομικού 

στοιχείου από την προσκομισθείσα σύμβαση της ΑΝΑΕΜΠΟ είναι αόριστη και δεν αποδεικνύεται καθώς 

και ότι δεν αποτελεί νόμιμο λόγο απόρριψης της προσφοράς της. 

 

Επί του ανωτέρω ισχυρισμού η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής : 

 

i) Η διακήρυξη στον απαράβατο όρο 7.2.4.α «Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζομένου» αναφέρει ότι «Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει από 1.1.2011 μέχρι την ημερομηνία κατάθεση της προσφοράς να έχουν 

εκτελέσει με επιτυχία ή να εκτελούν τουλάχιστον ένα (1) έργο που να περιλαμβάνει αντίστοιχες εργασίες 

με την παρούσα μελέτη, ήτοι (α) […] και (β) συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000 €, […] για 

εργασίες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλωσίμων υλικών» 

Από τον ανωτέρω όρο προκύπτει με σαφήνεια ότι ο υποψήφιος δεν αρκεί να αποδείξει εμπειρία μόνο ως 

προς το φυσικό αντικείμενο των ζητούμενων εργασιών (μέσω των επικαλούμενων συμβάσεων) αλλά 

ταυτόχρονα να αποδείξει και ότι οι εργασίες αυτές υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο οικονομικού 

αντικειμένου που θέτει η διακήρυξη. Με βάση το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής αξιολόγησης, η σύμβαση 

που προσκόμισε η προσφεύγουσα «δεν περιλαμβάνει κανένα απολύτως οικονομικό στοιχείο που να 

προσδιορίζει το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε στην εν λόγω εταιρεία για τις όποιες εργασίες 

παρασχέθηκαν» και ως εκ τούτου η αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς της είναι νόμιμη και 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 

 

ii) Εν συνεχεία η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το οικονομικό αντικείμενο της επικαλούμενης σύμβασης 

«προκύπτει σαφώς από τους συνυποβληθέντες και μνημονευομένους στην υπεύθυνη δήλωση 

ισολογισμούς» που έχει υποβάλει η εταιρεία ΑΝΑΕΜΠΟ. Ωστόσο, ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος και 

αόριστος καθότι: 

· αφενός στη σύμβαση δεν αναφέρεται συνολικό οικονομικό αντικείμενο ή τίμημα, αλλά ορίζεται ότι ο 

ανάδοχος θα αμείβεται απολογιστικά σύμφωνα με τιμές μονάδας ανακτώμενων υλικών, ενώ η 

προσφεύγουσα δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ή να εξάγεται 

αριθμητικό αποτέλεσμα για τις εργασίες που παρείχε 

· αφετέρου στους ισολογισμούς που έχουν προσκομισθεί δεν υφίσταται αναφορά σε συγκεκριμένο 

συμβατικό τίμημα, παρά μόνο γενικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης 

· σε κάθε περίπτωση όπως προαναφέρθηκε τυχόν παρασχεθείσες εργασίες δεν εμπίπτουν στο φυσικό 

αντικείμενο «συλλογής και μεταφοράς» ανακυκλώσιμων υλικών 

 

iii) Τέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η επιτροπή θα έπρεπε να έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με 

την σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 7.3 της διακήρυξης προτού προβεί σε αξιολογική κρίση επί της 

προσφοράς της. 

· Με βάση το επικαλούμενο Άρθρο 7.3 της διακήρυξης, «διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα 

μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού» και επομένως καθίσταται σαφές ότι η χρήση 

της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτελεί διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση της επιτροπής. Στην 

προκειμένη περίπτωση, προφανώς η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν είχε καμία αμφιβολία 

σχετικά με το αν καλύπτεται ή όχι το ζητούμενο από τη σύμβαση ποσό, και για το λόγο αυτό δεν 

ζήτησε διευκρίνιση από την προσφεύγουσα 

 

Δεν προκύπτει το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων που κατατέθηκαν, όταν αντιθέτως κατά το 

άρθρο 7.2.4 της διακήρυξης απαιτούνται συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 500.000 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (2.Α) : 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η κρίση της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και της Οικονομικής 
Επιτροπής δεν είναι αυθαίρετη όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα αλλά ορισμένη και αιτιολογημένη 
και συνεπώς η προσφυγή μπορεί να απορριφθεί ως προς το σημείο αυτό. 
 



      

515 

 

 

2.Β. Ως προς τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας σχετικά με την παραμονή στον διαγωνισμό της 
εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΕΒΕ :  
Ως προς τους προβαλλόμενους λόγους σχετικά με τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΒΕΕ» (ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ) από τη συνέχιση 

του διαγωνισμού, συμπίπτουν με αντίστοιχα σημεία της προσφυγής της ένωσης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER», οπότε η επιτροπή παραπέμπει στα συμπεράσματα όπως αναλύονται 

ανωτέρω στο σημείο 1.Β σε απάντηση της προσφυγής της ένωσης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ 

HELLAS Α.Ε.-ENSER». 

Ειδικότερα,  

· Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο υπ’ αριθμ. 1 περί εγγυητικής επιστολής, η επιτροπή παραπέμπει στο 

σημείο 1.Β.1 ανωτέρω. 

· Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο υπ’ αριθμ. 2 περί πιστοποιητικών, η επιτροπή παραπέμπει στο 

σημείο 1.Β.2 ανωτέρω. 

· Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο υπ’ αριθμ. 3 περί τεχνικής επάρκειας, η επιτροπή παραπέμπει στο 

σημείο 1.Β.4 ανωτέρω. 

· Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο υπ’ αριθμ. 4 περί οικονομικής επάρκειας, η επιτροπή παραπέμπει 

στο σημείο 1.Β.3 ανωτέρω. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (2.Β) : 
Σύμφωνα με το συμπέρασμα 1.Β. 
ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ 

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με όσα επικαλούνται οι προδικαστικές προσφυγές, η επιτροπή 

ως απλή εισήγηση έχει την άποψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7.2.6 (παροχή διευκρινήσεων) η Οικονομική 

Επιτροπή ως Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει μέσω της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου : 

 

Α) της Συμμετέχοντας Ένωσης Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.-ENSER»,  

η οποία περιλαμβάνει τις εταιρίες α. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESSI», β«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.» και γ. «ENSER-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ENSER Α.Ε.» 

να προσκομίσει επί πλέον εγγράφως τη σαφή διευκρίνιση εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς που 

εξέδωσε την βεβαίωση, για τη τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα της προσφεύγουσας, με 

συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις αναφορικά με την κατατεθείσα από 22/12/2015 βεβαίωση της 

(κατάστημα Κορωπίου 2033) ότι είναι σαφής και ανεπιφύλακτη η, κατά τον χρόνο διενέργειας του 

διαγωνισμού, πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(ΑΕΒΕ)» (HELESSI), αποσαφηνίζοντας επίσης το αναιρετικό σκέλος της παραπάνω βεβαίωσης ότι 

«υφίστανται εγκεκριμένα συνολικά όρια πιστοδοτήσεων ύψους 2.793.713,00 ευρώ τα οποία εμφανίζουν 

σήμερα υπόλοιπα σε οριστική καθυστέρηση». 

και 

Β) της Συμμετέχοντας εταιρείας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

να προσκομίσει συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις του εκδόντα φορέα «EURO EXIM 

BANK» επί του από 28/12/2015 στοιχείου χρηματοοικονομικής επάρκειας του διαγωνιζόμενου και 

επίσημα στοιχεία της ιδιότητας και των στοιχείων του υπογράφοντος οργάνου του εκδότη και τη σαφή 

και ανεπιφύλακτη επιβεβαίωση ότι κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, υφίσταται η αιτούμενη 

από τη διακήρυξη πιστοληπτική ικανότητα της «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

αποσαφηνίζοντας παράλληλα τη μορφή και τον χαρακτήρα του εκδόντος φορέα, ως νόμιμου φορέα 

έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων σύμφωνα με πιστοποιητικά έγγραφα ελεγκτικής αρχής 

δραστηριοποιούμενης είτε στην Ελλάδα είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο να πιστοποιείται η 

νόμιμη λειτουργία της εκδόσας τη βεβαίωση εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αποτελεί γνωστό 

στην Ελλάδα φορέα για την αναθέτουσα αρχή.  
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Ρόδος, 1/4/2016 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

 

 

Γονιδάκης Αντώνιος Αυγερινός Ελευθέριος 

Τριανταφύλλου 

Ευστάθιος 

 

(Aκολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ ο 

οποίος ανέφερε: 

«Λαμβάνοντας υπόψη α) τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού και το άρθρο 7.2.6, β) τις προδικαστικές  

προσφυγές, τις διατάξεις των παραγρ. 1-6 του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, όπως τροποποιήθηκε με τα 

άρθρα 63 παρ. 1 και 113 του Ν. 4055/2012, γ) ως απλή επιβοηθητική εισήγηση το πρακτικό της 31-5/1-4-

2016 της Επιτροπής επί των ενστάσεων και προσφυγών του Διαγωνισμού, δ) την κοινοποιηθείσα  στις 1-

4-2016 γνωστοποίηση της «Ένωσης Εταιρειών Περιβαλλοντική – ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. ENSER», μετά 

των συνημμένων, και ε) όσα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα προβλήθηκαν και προτείνω στο 

σώμα να: 

Αναβάλλει την έκδοση αποφάσεων επί των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών για την Δευτέρα 

11-4-2016 και ώρα 12,00 χωρίς άλλη πρόσκληση, και σύμφωνα με το άρθρο 7.2.6 της Διακήρυξης, μέσω 

της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου καλεί του συμμετέχοντες στον διαγωνισμό φορέων 1) Ένωση 

Εταιρειών Περιβάλλοντος – ΠΕΡΜΕ Α.Ε – ΕΝSER» και 2) «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

να προσκομίσουν αντίστοιχα μέχρι την έναρξης της παραπάνω από αναβολή συνεδρίασης τις ακόλουθες 

διευκρινίσεις: 

1)Την Συμμετέχουσα Ένωση Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS – ENSER», η οποία 

περιλαμβάνει τις εταιρίες α. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε.)» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESSI», β. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E» και γ. «ΕΝSER – YΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝSER A.E.» 

να προσκομίσει συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις της εκδούσας Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά 

με την κατατεθείσα από 22/12/2015 βεβαίωση της (κατάστημα Κορωπίου 2033) ότι είναι σαφής και 

ανεπιφύλακτη η, κατά τον χρόνο διενέργεια του διαγωνισμού, πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» (ΗΕLLESI), αποσαφηνίζοντας επίσης το αναιρετικό σκέλος της 

παραπάνω βεβαίωσης ότι «υφίστανται εγκεκριμένα συνολικά όρια πιστοδοτήσεων ύψους 2.793.713,00 

ευρώ τα οποία εμφανίζουν σήμερα υπόλοιπα σε οριστική καθυστέρηση». 

 

Β) Την Συμμετέχουσα εταιρεία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

να προσκομίσει συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινίσεις του εκδόντα φορέα «EURO EXIM BANK» 

αναφορικά με το κύρος του από 28/12/2015 εγγράφου της και τη σαφή και ανεπιφύλακτη επιβεβαίωση ότι 

κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, υφίσταται η αιτούμενη από τη διακήρυξη πιστοληπτική 

ικανότητα της «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αποσαφηνίζοντας παράλληλα τη μορφή 

και τον χαρακτήρα του εκδόντος φορέα, ως νόμιμου φορέα έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων σύμφωνα με 

πιστοποιητικά έγγραφα ελεγκτικής αρχής δραστηριοποιούμενης είτε στην Ελλάδα είτε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, με το οποίο να πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 

αποτελεί γνωστό στην Ελλάδα φορέα για την αναθέτουσα αρχή»   

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής η οποία καταγράφεται 

αναλυτικά στο πρακτικό της συνεδρίασης. 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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· την εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής Αξιολόγησης προσφυγών με αρ. πρωτ. 2/24521/04-

04-2016,   

· την απόφαση 65/24-03-2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της επιτροπής 

· Την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής   

Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία, 
Η κα Παναή  Ευαγγελία ψήφισε παρούσα 

 Και αναβάλλει την έκδοση απόφασης επί των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών για τη 
Δευτέρα  11/04/2016 προκειμένου  να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες τις ακόλουθες 

διευκρινίσεις: 

1)Η συμμετέχουσα Ένωση Εταιριών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS – ENSER», η οποία 

περιλαμβάνει τις εταιρίες α. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε.)» με διακριτικό τίτλο 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» ή «HELESSI», β. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E» και γ. «ΕΝSER – YΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΝSER A.E.» 

να προσκομίσει συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις της εκδούσας Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά 

με την κατατεθείσα από 22/12/2015 βεβαίωση της (κατάστημα Κορωπίου 2033) ότι είναι σαφής και 

ανεπιφύλακτη η, κατά τον χρόνο διενέργεια του διαγωνισμού, πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕΒΕ)» (ΗΕLLESI), αποσαφηνίζοντας επίσης το αναιρετικό σκέλος της 

παραπάνω βεβαίωσης ότι «υφίστανται εγκεκριμένα συνολικά όρια πιστοδοτήσεων ύψους 2.793.713,00 

ευρώ τα οποία εμφανίζουν σήμερα υπόλοιπα σε οριστική καθυστέρηση». 

 

Β) Η συμμετέχουσα εταιρεία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

να προσκομίσει συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινίσεις του εκδόντα φορέα «EURO EXIM BANK» 

αναφορικά με το κύρος του από 28/12/2015 εγγράφου της και τη σαφή και ανεπιφύλακτη επιβεβαίωση ότι 

κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, υφίσταται η αιτούμενη από τη διακήρυξη πιστοληπτική 

ικανότητα της «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αποσαφηνίζοντας παράλληλα τη μορφή 

και τον χαρακτήρα του εκδόντος φορέα, ως νόμιμου φορέα έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων σύμφωνα με 

πιστοποιητικά έγγραφα ελεγκτικής αρχής δραστηριοποιούμενης είτε στην Ελλάδα είτε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, με το οποίο να πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 

αποτελεί γνωστό στην Ελλάδα φορέα για την αναθέτουσα αρχή».   

 

 

ΘΕΜΑ 42
ο                  

(Απόφ. Αρ. 118/2016  (Α.Δ.Α: 7ΩΙΛΩ1Ρ-ΧΔΟ)  

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  τελών 
απογραφής-ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων δύο οχημάτων» (Υπόλογος-

υπάλληλος Κυριακούλης Εμμανουήλ) (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. ορθή επανάληψη 2/20535/23-03-2016) 

     

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/20535/23-03-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

απογραφής-ταξινόμησης  και χορήγησης αδείας-πινακίδων καθώς και  τελών χρήσης 2016, για δύο 

μηχανήματα έργου» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. 

 

Προκειμένου να μας χορηγηθούν  άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας για δύο μηχανήματα έργου του 

Δήμου μας απαιτείται να καταβληθούν στη Δ.Ο.Υ Ρόδου αφενός μεν τα τέλη απογραφής –ταξινόμησης 

και χορήγησης αδείας-πινακίδων κυκλοφορίας  και αφετέρου τα τέλη χρήσης έτους 2016 ως κατωτέρω: 

α/α Μηχάνημα Εργου Αριθμός Πλαισίου Τέλη απογραφής-

ταξινόμησης 

Τέλη Χρήσης 

2016 

1 Προωθητής γαιών KOMATSU  

τύπου D65EX-16 

KMT0D114A01080166 150 € 0 € 
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2 Καδοπλυντήριο IVECO –JET  188 150 € 372,96 € 

 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:  300 € 372,96 € 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  672,96 € 

 Τα επιμέρους σύνολα των 300 €  και 372,96 € θα βαρύνουν αντίστοιχα τους Κ.Α.Ε. 10-6323.0001 

(Λοιπά τέλη κυκλοφορίας) και 00-6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη).   

Τα ανωτέρω ποσά , που αφορούν τον προωθητή γαιών καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Εργων της Περιφέρειας Νοτ.Αιγαίου , ύστερα από σχετική αίτησή μας προς την εν λόγω Διεύθυνση με 

αριθ.πρωτ. 2/15894 (3-3-16). Τα ποσά όμως, που αφορούν το καδοπλυντήριο απλώς επικαιροποιήθηκαν  

δεδομένου ότι είχαν προσδιοριστεί στο παρελθόν (24-11-2006) χωρίς όμως να καταβληθούν.  

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου 

από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα 

τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 

Κυριακούλη Εμμανουήλ του Φιλίππου ως υπόλογο, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό 

των 672,96 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα 

με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του  Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)  

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 2/20535/23-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων,   

· Tις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Ορίζει τον κ. Κυριακούλη Εμμανουήλ του Φιλίππου, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι  λεπτών (672,96 €), (με το 

ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80€), σε βάρους των Κ.Α. 10-6323.0001 (Λοιπά τέλη κυκλοφορίας) με το 

ποσό των 300,00 € και Κ.Α.00-6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη) με το ποσό των 372,96 €, που θα 

εκδοθεί για τις ανάγκες χορήγησης αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας δύο μηχανημάτων έργου, 
όπου πρέπει να πληρωθούν τα τέλη απογραφής – ταξινόμησης καθώς και τα τέλη χρήσης 2016. 
 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 3η  Ιουλίου 2016. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 13/2016 (ΑΔΑ:75ΘΜΩ1Ρ-95Ο), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στους σχετικούς Κ.Α.10-6323.0001 και Κ.Α.00-

6331.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 43
ο        

      Απόφ. Αρ.119/2016  (Α.Δ.Α: ΩΥΝΦΩ1Ρ-ΛΑΣ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 
περιπτέρων»   

(Εισήγηση Δ/νσης Eμπορίου Eνέργειας και Βιομηχανίας Τμήματος Αδειοδοτήσεων με  αρ. πρωτ. 

5/19601/18-03-2016) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και 

Βιομηχανίας με αρ. πρωτ.: 5/19601/18-03-2016, ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων με δημοπρασία. 

Σχετ.: 1.  Υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 76 του Ν. 4257/15 (ΦΕΚ 93Α΄/14.04.2014). 

 2.  Η με αρ. πρωτ. 23463/06.06.2014 εγκύκλιος 38 του υπουργείου Εσωτερικών. 

 3. Το με αρ. πρωτ. 5/9124/28.01.2014 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον 

προσδιορισμό των θέσεων περιπτέρων που θα παραχωρηθούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες και 

πολύτεκνους (30%) καθώς και λοιπών θέσεων (70%), οι οποίες θα παραχωρηθούν με δημοπρασία. 

         4.  Το  πρακτικό 2 της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών   

Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου με ημερομηνία 21.01.2016 (αρ. πρωτ.                2/16709/8.3.2016). 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω (1) και (2) σχετικά, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 

λοιπών θέσεων (70%) περιπτέρων, μετά τον προσδιορισμό του 30% για ΑμεΑ και πολύτεκνους (σχετικό 

3), γίνεται με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς 

εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειόμενης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών (άρθ. 

192 ΔΚΚ, Π.Δ. 270/81).  

             Μετά και από το (4) σχετικό με το οποίο η Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και 

Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου, αποφάσισε και πρότεινε τις τιμές εκκίνησης μηνιαίου 

μισθώματος για κάθε περίπτερο, σας διαβιβάζουμε την σχετική διακήρυξη, όπως την συνέταξε η 

υπηρεσία μας και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους δημοπρασίας». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Εντεταλμένου Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Μανωλάκη Αλέξανδρου)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας 

για την «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων Δήμου Ρόδου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον 

πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

· Την με αριθ. 5/19601/18-03-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

· την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων» στον Δήμο Ρόδου ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Έχοντας υπόψη:  

· Τις διατάξεις της περίπτ. 3 της υποπαρ. στ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12   

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 76 του Ν. 4257/2014.  

· Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).  

· Τον Ν.3852/2010.  

· Τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).  

· Την υπ΄ αριθμ. 529/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό  

χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων.  

· Το Ν.Δ. 1044/1971(Α' 245) όπως αυτός ισχύει.  

· Τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 

248/25-5-2015) 

· Το πρακτικό με αρ. πρωτ. 5/9124/28.01.2014 διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 

των θέσεων που θα παραχωρηθούν με δημοπρασία 
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· Τον Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων 

κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήμων και Κοινοτήτων» όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 

Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν.1828/89 και του άρθρου 16 Ν. 3254/04.  

· Τον Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ν.1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  

· Ν.2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48.2Ν.3919/11 «Αρχή της 

επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση 

επαγγελμάτων».  

· Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).  

· Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής» 

· Την υπ’ αριθ. 532/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός Μελών στην Eπιτροπή Δημοπρασιών που 

αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου και την 

αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου Ρόδου ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους»  

· Την απόφαση αριθµ. 755/2014 του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Ρόδου περί έγκρισης κανονισμού 

κοινοχρήστων χώρων.  

· Το πρακτικό 2 της επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου με ημερομηνία 21.01.2016.  

· Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών 

Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής. 

· Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

    Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων στον Δήμο Ρόδου, ως αναφέρονται στο άρθρο 2ο της παρούσης και καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω άρθρων της παρούσας 

διακήρυξης-πρόσκλησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι θέσεις περιπτέρων θα παραχωρηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού 

κοινού .  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

·    στην οδό Αττάλειας-Ρόδος, 

·    στην πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, 

·    στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της οδού Άμστερνταμ-Ρόδος, 

·    στην συμβολή των οδών Αθηνών και Νοσοκόμων-Ρόδος, 

·    στην οδό Ηλία Βενέζη-Ρόδος, 

·    στην οδό Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, 

·    στην οδό Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, 

·    στην πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, 

·    επί της οδού Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-Ρόδος, 

·    Στην πλατεία Απολλώνων Δ.Κ. Απολλώνων 

    σύμφωνα με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται 

και οι κοινόχρηστοι περιβάλλοντες χώροι. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  
Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ορίζεται σε δέκα 

(10) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης.   
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ΑΡΘΡΟ 4Ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα 

που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 

ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν 

της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 

ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 

δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 

οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 

δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους 

όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι 

αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των 

παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της 

δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο 

εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο
  

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ  
Το ανάλογο μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Δημοτικό Ταμείο εντός των 

πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών του μήνα, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται μηνιαίως με βάσει τον 

ετήσιο πληθωρισμό, επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Το 

μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που έχουν σχέση με την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται 

η θέση των περιπτέρων, την κυκλοφοριακή ροή της οδού επί της οποίας βρίσκεται, την πληθυσμιακή 

πυκνότητα της περιοχής και με δεδομένα τις τρέχουσες τιμές μίσθωσης περιπτέρων που βρίσκονται σε 

εγγύτερες περιοχές κάθε φορά με το υπό εξέταση περίπτερο με τις κατάλληλες αναγωγές, ως τιμή 

εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος (κατώτατο όριο προσφοράς): 

· Για το περίπτερο στην οδό Αττάλειας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 350,00 € για κάθε μήνα του 

πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00 €.  

· Για το περίπτερο στην πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 300,00 

€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο 

μίσθωμα 3.600,00 €.  

· Για το περίπτερο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της οδού Άμστερνταμ Ρόδος, 
ορίζεται το ποσόν των 500,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, 

ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00 €.  

· Για το περίπτερο στην συμβολή των οδών Αθηνών και Νοσοκόμων-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν 

των 350,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι  κατώτατο 

ετήσιο μίσθωμα 4.200,00 €.  

· Για το περίπτερο στην οδό Ηλία Βενέζη-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 € για κάθε μήνα 

του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα  6.000,00 €.  

 

· Για το περίπτερο στην οδό Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 300,00 € για κάθε 

μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα  3.600,00 

€.  

 

· Για το περίπτερο στην οδό Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 €  για 

κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο  μίσθωμα 

6.000,00 €.  

 

· Για το περίπτερο στην πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 € για κάθε μήνα 
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του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα  6.000,00 €.  

 

· Για το περίπτερο επί της οδού Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 550,00 

€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο  ετήσιο 

μίσθωμα 6.600,00 €.  

 

· Για το περίπτερο στην πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. Απολλώνων, ορίζεται το ποσόν των 

250,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο 

μίσθωμα 3.000,00 €.  

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο
  

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την …../……/……., ημέρα …………… και ώρα ……….. στο 

Δημοτικό κατάστημα ……………………………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο
  

ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει 

τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν 

για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο
  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει 

αντίστοιχη αρμοδιότητα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη 

δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από 

αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του 

διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για 

εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς 10% του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, 

υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση 

ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης 

και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο
  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη 

και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς 

δικαστική παρέμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου 

δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση 

της κατασκευής του περιπτέρου.  

Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των 

ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. 

Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του 

περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του, ήτοι 245,00€ 

.  
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Ως εγγύηση θεωρείται γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης  ή άλλου ο 

οποίος ενεργεί για λογαριασμό του, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που 

αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού 

δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε 

κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση 

στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο
  

ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται 

απολύτως. 

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, σύμφωνα με την 

οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, μόνον για λόγους γήρατος ή 

σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των 

εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι συμμετέχοντες µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού και τα εξής 

δικαιολογητικά:   

· Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή 

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου των φυσικών προσώπων και των διαχειριστών των ομορρύθμων, 

ετερορρύθμων εταιριών και ΕΠΕ και µελών του ∆.Σ. των Α.Ε., που να έχει εκδοθεί το τελευταίο, προ του 

διαγωνισμού, δίμηνο.  

· Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή 

δικαστική εκκαθάριση και δεν εκκρεμεί διαδικασία πτωχεύσεως ή εκκαθαρίσεως ή αναγκαστικής 

διαχειρίσεως ή άλλη παρόμοια διαδικασία. Η δήλωση αυτή θα αντικατασταθεί σε περίπτωση 

ανακηρύξεώς του ως πλειοδότη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές. 

· Σε περίπτωση νομικού προσώπου καταστατικό με τις τροποποιήσεις του και τα αντίστοιχα ΦΕΚ 

ή βεβαιώσεις δημοσιεύσεώς του και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δικαστική 

εκκαθάριση και δεν εκκρεμεί διαδικασία πτωχεύσεως ή εκκαθαρίσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως ή 

άλλη παρόμοια διαδικασία. Η δήλωση αυτή θα αντικατασταθεί σε περίπτωση ανακηρύξεώς του ως 

πλειοδότη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι δηλώσεις 

αυτές θα υποβληθούν και από κάθε μέλος χωριστά. Σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα 

πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που 

εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και 

διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαβαίνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα 

διακήρυξη. 

· Βεβαίωση του δήμου περί μη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ενδιαφερόμενο, ή 

διακανονισμού καταβολής αυτών, η βεβαίωση εκκρεμοδικίας διακανονισμού καταβολής αυτών. 

· Βεβαιώσεις φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του εγγυητή  

· Εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

συμμετοχής ποσού ίσου 10% του ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου για ένα έτος   

· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, στην οποία να 

δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης αλλά και του χώρου που 

πρόκειται να εκμισθωθεί.  
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· Ο συμμετέχων στη δημοπρασία για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην 

επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο 

έγγραφο, άλλως θεωρείται ως μετέχων για ίδιο αυτού λογαριασμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο
  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο
  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των 

δημοτικών καταστημάτων. 

Σε περίπτωση ακύρωσης δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους 

διαγωνισθέντες. 

Τέλος, η διακήρυξη και περίληψη αυτής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

Διαύγεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο
  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

πλειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας 

 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 

εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 

στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας 

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το γραφείο αδειοδοτήσεων του τμήματος 

αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και 

Βιομηχανίας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ταχυδρομική Διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας 51 

Κρεμαστή, τηλέφωνο 2241361634 και 2241361623. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με δικά τους έξοδα 

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση» 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνου που τέθηκε 

εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

συνεδρίασης. 
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1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος 

2. Κορωναίος Ιωάννης 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος 

5. Κυριαζής Στέφανος 

6. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

            7.      Παναή Ευαγγελία 
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