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Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 17 / 29-07-2016 

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 
2016 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   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. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου  κ. 
Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/60843/25-7-2016, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και 
σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010. 
Αφού διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω 
νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και 
ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:   1.Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 
4.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική, 5. Ατσίδη Ελπίδα, 6.Κυριαζή Στέφανο     

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  (δικ/νος) οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 
προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010) από τον κ. Κυριαζή Στέφανο, ως πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 2. Μουτάφη Δήμο Μιχαήλ (αδικ/τος) 3. Δράκος Μιχαήλ 
(δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 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  μπόρεσε να παραβρεθεί στην συνεδρίαση, 4.Σπανό Παπαγιάννη Αναστάσιο (αδικ/τος), 5. 
Παναή Ευαγγελία (αδικ/τη)   
παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 
Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Παπαγεωργίου Μαρίας και της κας Καρτάνου Παρασκευής, 
υπαλλήλους του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, του κου  Αλέξανδρου Μπεκιάρη, προϊστάμενου 
του τμήματος παρακολούθησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της κας Κωτσάκη 
Βικτωρίας, υπαλλήλου του τμήματος Λογιστηρίου.   

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη 
γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη πέντε ( 5) 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 1ο
 θέμα (1ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 
«Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια συνθετικού 
χλοοτάπητα και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου 
Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας έτους 2016» 

Το 2ο
 θέμα (2ο

 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί  
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή 
ΛΟΥΚΑ ΡΑΚΟΥΝΑΚΗ"                                                       



Το 3ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Έγκριση φακέλου έργου, συγγραφής υποχρεώσεων  και τεχνικών προδιαγραφών 
σύνταξης μελετών και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη - 
έρευνα στο νηπιαγωγείο Μαριτσών"         

Το 4ο
 θέμα (4

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για 
χορήγηση νέων παροχών Δημοτικών φωτισμών   (υπόλογος υπάλληλος κος 
Καπετανάτσης Χαράλαμπος)   

Το 5ο
 θέμα (5

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί   

Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (υπόλογος υπάλληλος κα 
Γιακουμάρου Σμαράγδη)   

    Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, αποφαίνεται ομόφωνα,  ώστε να ενταχθούν για 
συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να 
ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 
  

 

ΘΕΜΑ 1ο 
                                                                           Απόφ. 304/2016  (Α.Δ.Α: Ω6ΒΞΩ1Ρ-ΕΑΟ)   

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων 
οικ. έτους 2016 και πολυετών δαπανών 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/60727/25-07-2016) 

        

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/60727/25-07-2016, 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: 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :  

1 Έργο  30-7326.0052 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
Πάρκα – Παρτέρια – Νησίδες ( ΣΑΤΑ )   

 

33.000,00 

2 Έργο 30-7323.0088 Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου  ( Ι.Π.)  

 

330.000,00 

3 Έργο 

 

 

30-7324.0015 

Κατασκευή πεζοδρομίων από 
Ιρλανδική Διάβαση κολυμπίων έως 
Ξενοδοχείο ΛΕΒΑΝΤΕ Δ.Ε. 
ΑΦΑΝΤΟΥ ( Ι.Π. Εκποίηση ακινήτων )  

 

193.720,00 

4 Προμήθεια 70-7135.0026 Προμήθεια ασύρματου δικτύου 
ραδιοεπικοινωνιών για την κάλυψη των 
αναγκών της πολιτικής προστασίας  

 

15.000,00 

5 Προμήθεια     10-7133.0001 Έπιπλα γραφείου παντός είδους  3.500,00 

6 Έργο 64-7333.0004 Αποκατάσταση  ζημιών από τις 
θεομηνίες 22/11,25/11,4-12-2013σε 
δημοτικές ενότητες της Ρόδου ( Στο 

 

150.000,00 



παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Αφάντου ) 
Π.Δ.Ε. ( ΣΑΕΠ  067 )  

7 Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή οστεοφυλακίων  
Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου  (ΣΑΤΑ )  

 

25.000,00 

8 Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου και 
πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά  
(ΣΑΤΑ )  

 

69.000,00 

9 Έργο 30-7336.0042 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου  (Ι.Π. )  

 

150.000,00 

10 Έργο 30-7331.0022 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός 
πόλεως Ρόδου  ( Ι.Π.)  

 

100.000,00 

11 Έργο 30-7336.0045 Συμπλήρωση  και βελτίωση 
υφισταμένων εγκαταστάσεων 
βιολογικού ΧΥΤΑ (Ι.Π.) 

 

150.000,00 

12 Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 
Λινδίων ( Ι.Π. )  

 

60.000,00 

13 Έργο 30-7323.0087 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 
πόλεως Ρόδου ( Ι.Π.)  

 

50.000,00 

14 Έργο 30-7332.0002 Ανάπλαση πάρκου Αγ. Δημητρίου – 

Γήπεδα ( Ι.Π. )  
 

30.000,00 

15 Έργο 30-7332.0003 Ανάπλαση πάρκου Μητροπόλεως – 

Γήπεδο ( Ι.Π. )  
 

30.000,00 

16 Οδοιπορικά 
έξοδα   

00-6421 Μετακίνηση Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Διακοσταματίου Σάββα  στην Κάρπαθο 
για την οριστική παραλαβή του έργου 
¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 
ΣΑΝΤΑΛΟΣ του Δήμου Καρπάθου ¨ 
για το χρονικό διάστημα από 10/8/2016 
έως και 11/8/2016  

 

350,00 

17 Οδοιπορικά 
έξοδα   

30-6422.0001 Μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης  
Τεχνικών έργων και Υποδομών κ. 
Πατατούκου Μαρίας στην Κάρπαθο για 
την οριστική παραλαβή του έργου 
¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 
ΣΑΝΤΑΛΟΣ του Δήμου Καρπάθου ¨ 
για το χρονικό διάστημα από 10/8/2016 
έως και 11/8/2016 

 

260,00 

18 Οδοιπορικά 
έξοδα   

 

30-6422.0001 

Μετακίνηση του  υπαλλήλου της 
Δ/νσης  Τεχνικών έργων και Υποδομών 
κ. Ζαγοριανού Κωνσταντίνου  στην 
Κάρπαθο για την οριστική παραλαβή 
του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση ΣΑΝΤΑΛΟΣ του Δήμου 
Καρπάθου ¨ για το χρονικό διάστημα 
από 10/8/2016 έως και 11/8/2016 

 

260,00 

 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :  

1 Προμήθεια  10-7133.0001 Έπιπλα   -5.988,06 

 



Η παρούσα αποτελεί συγκεντρωτική κατάσταση βάσει αιτημάτων των υπηρεσιών που αιτούνται για 
έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή, όπως επίσης και από αποφάσεις 
αναμορφώσεων προϋπολογισμού.  
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 Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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:    
 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.E. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 
ΚΑΤΩΘΙ:  

1 Μελέτη  15-7413.0003 Σύνταξη μελέτης επιχειρησιακού 
σχεδίου για το προσφυγικό ¨ 

 

10.000,00 

2 Αμοιβές  00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων  

 

10.000,00 

3 Μεταφορές   10-6414.0001 Μεταφορές εν γένει   

1.000,00 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:  

1 Προμήθεια  20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) μηχανολογικού 
εξοπλισμού  

 

-18.806,67 

2 Προμήθεια  20-6243.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing) μηχανήματος 
έργου  

 

-5.178,33 

3 Έργο 15-7331.0028 Συντήρηση Σχολείων πλην Πόλεως 
Ρόδου  

 

-59.900,00 

 

4  ¨Έργο  30-7333.0078 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εντός Πόλεως Ρόδου  

 

-32.761,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.E. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:  

1 Χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing)  

 

20-6244.0001 

 

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  

μηχανολογικού εξοπλισμού 5 

2016 /18.806,67 

2017/221.918,67 

2018/221.918,67 



Απορ/φορα 16 κ.μ.  2019/221.918,67 

2020/221.918,67 

2021/221.918,67 

2 Χρηματοδοτική 

μίσθωση (leasing 

) 

 

20-6243.0001 

 

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

μηχανήματος έργου 1 Σάρωθρο 6 κ.μ.  

2016/5.178,33 

2017/61.104,33 

2018/61.104,33 

2019/61.104,33 

2020/61.104,33 

2021/61.104,33 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/60727/25-07-2016 

 την προφορική εισήγηση του προέδρου για τις συμπληρωματικές εγγραφές  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

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 ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :  

1 Προμήθεια  10-7133.0001 Έπιπλα   - 5.988,06 

2 Προμήθεια  20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 
( leasing ) μηχανολογικού εξοπλισμού  

 

-18.806,67 

3 Προμήθεια  20-6243.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 
( leasing ) μηχανήματος έργου  

 

-5.178,33 

4 Έργο 15-7331.0028 Συντήρηση Σχολείων πλην Πόλεως 
Ρόδου  

-59.900,00 

 

5  ¨Έργο  30-7333.0078 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 
κυβόλιθων εντός Πόλεως Ρόδου  

 

-32.761,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :  

1 Έργο  30-7326.0052 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 
Πάρκα – Παρτέρια – Νησίδες ( ΣΑΤΑ )   

 

33.000,00 

2 Έργο 30-7323.0088 Νέες πλακοστρώσεις οδών και 
ανακατασκευή και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου  ( Ι.Π.)  

 

330.000,00 

3 Έργο 

 

 

30-7324.0015 

Κατασκευή πεζοδρομίων από 
Ιρλανδική Διάβαση κολυμπίων έως 
Ξενοδοχείο ΛΕΒΑΝΤΕ Δ.Ε. 

 

193.720,00 



ΑΦΑΝΤΟΥ ( Ι.Π. Εκποίηση ακινήτων )  
4 Προμήθεια 70-7135.0026 Προμήθεια ασύρματου δικτύου 

ραδιοεπικοινωνιών για την κάλυψη των 
αναγκών της πολιτικής προστασίας  

 

15.000,00 

5 Προμήθεια     10-7133.0001 Έπιπλα γραφείου παντός είδους  3.500,00 

6 Έργο 64-7333.0004 Αποκατάσταση  ζημιών από τις 
θεομηνίες 22/11,25/11,4-12-2013σε 
δημοτικές ενότητες της Ρόδου ( Στο 
παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Αφάντου ) 
Π.Δ.Ε. ( ΣΑΕΠ  067 )  

 

150.000,00 

7 Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή οστεοφυλακίων  
Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου  (ΣΑΤΑ )  

 

25.000,00 

8 Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου και 
πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά  
(ΣΑΤΑ )  

 

69.000,00 

9 Έργο 30-7336.0042 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου 
Ρόδου  (Ι.Π. )  

 

150.000,00 

10 Έργο 30-7331.0022 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός 
πόλεως Ρόδου  ( Ι.Π. )  

 

100.000,00 

11 Έργο 30-7336.0045 Συμπλήρωση  και βελτίωση 
υφισταμένων εγκαταστάσεων 
βιολογικού ΧΥΤΑ (Ι.Π.) 

 

150.000,00 

12 Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 
Λινδίων ( Ι.Π. )  

 

60.000,00 

13 Έργο 30-7323.0087 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 
πόλεως Ρόδου ( Ι.Π.)  

 

50.000,00 

14 Έργο 30-7332.0002 Ανάπλαση πάρκου Αγ. Δημητρίου – 

Γήπεδα ( Ι.Π. )  
 

30.000,00 

15 Έργο 30-7332.0003 Ανάπλαση πάρκου Μητροπόλεως – 

Γήπεδο ( Ι.Π. )  
 

30.000,00 

16 Οδοιπορικά 
έξοδα   

00-6421 Μετακίνηση Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Διακοσταματίου Σάββα  στην Κάρπαθο 
για την οριστική παραλαβή του έργου 
¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 
ΣΑΝΤΑΛΟΣ του Δήμου Καρπάθου ¨ 
για το χρονικό διάστημα από 10/8/2016 
έως και 11/8/2016  

 

350,00 

17 Οδοιπορικά 
έξοδα   

30-6422.0001 Μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης  
Τεχνικών έργων και Υποδομών κ. 
Πατατούκου Μαρίας στην Κάρπαθο για 
την οριστική παραλαβή του έργου 
¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 
ΣΑΝΤΑΛΟΣ του Δήμου Καρπάθου ¨ 
για το χρονικό διάστημα από 10/8/2016 
έως και 11/8/2016 

 

260,00 

18 Οδοιπορικά 
έξοδα   

 

30-6422.0001 

Μετακίνηση του  υπαλλήλου της 
Δ/νσης  Τεχνικών έργων και Υποδομών 
κ. Ζαγοριανού Κωνσταντίνου  στην 
Κάρπαθο για την οριστική παραλαβή 
του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση ΣΑΝΤΑΛΟΣ του Δήμου 
Καρπάθου ¨ για το χρονικό διάστημα 
από 10/8/2016 έως και 11/8/2016 

 

260,00 

19 Μελέτη  15-7413.0003 Σύνταξη μελέτης επιχειρησιακού 
σχεδίου για το προσφυγικό ¨ 

 

10.000,00 

20 Αμοιβές  00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων  

 

10.000,00 

21 Μεταφορές   10-6414.0001 Μεταφορές εν γένει   



1.000,00 

 

Β. Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, οι οποίες συνοδεύονται από τις 
προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στον 
σχετικό 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, ως ακολούθως: 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  
 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.E. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:  

1 Χρηματοδοτική 
μίσθωση (leasing)  

 

20-6244.0001 

 

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  

μηχανολογικού εξοπλισμού 5 
Απορ/φορα 16 κ.μ.  

2016 /18.806,67 

2017/221.918,67 

2018/221.918,67 

2019/221.918,67 

2020/221.918,67 

2021/221.918,67 

2 Χρηματοδοτική 

μίσθωση (leasing) 

 

20-6243.0001 

 

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

μηχανήματος έργου 1 Σάρωθρο 6 κ.μ.  

2016/5.178,33 

2017/61.104,33 

2018/61.104,33 

2019/61.104,33 

2020/61.104,33 

2021/61.104,33 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
                                                                           Απόφ. 305/2016  (Α.Δ.Α: 7ΒΒΧΩ1Ρ-ΗΤ6  )   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/60701/25-7-2016 ) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/60701/25-

07-2016 εισήγηση, καθώς και την συμπληρωματική αυτής με αρ. πρωτ.: 2/62151/29-07-2016 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). 

 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. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 



1. Κ.Α. 1322.0004 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)» 
προϋπολογισμού δαπάνης 53.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 61-6142.0007 

Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 1322.0022  και τίτλο «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της παραλιακής ζώνης (τ. 
Δ.Αφάντου)» προϋπολογισμού δαπάνης  47.720 €, κατά  3.380 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Έγινε ισόποση αύξηση 
στον Κ.Α. 64-7336.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Mείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης 415.000 €, κατά 
300.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α 10-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης 208.000 €, κατά 
200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α 70-8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές» προϋπολογισμού  δαπάνης 104.000 €, κατά 
100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.700.000 €, κατά 
500.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
-Οι μειώσεις των ανωτέρω πιστώσεων γίνονται λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του 
έτους. 
 

Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α. 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού 
συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης  483.600 €, κατά 55.000 €  με μεταφορά 
ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
2. Κ.Α. 10-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  903.240 €, κατά 20.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
3. Κ.Α. 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 214.000  €, κατά 30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
4. Κ.Α. 15-6011.0001  και τίτλο «Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 648.000€, 

κατά 50.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
5. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 703.200  €, κατά 85.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
6. Κ.Α. 15-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 100.300 €, κατά 12.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
7.  Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  170.119  €, κατά 40.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
8. Κ.Α. 30-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης  737.400  €, κατά 95.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
9. Κ.Α. 30-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 
δαπάνης  425.200 €, κατά 8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
10. Κ.Α. 30-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 185.266 €, κατά 45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
11. Κ.Α. 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 700.800 €, κατά 37.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
12. Κ.Α. 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 101.160 €, κατά 10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  



13. Κ.Α. 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 
δαπάνης  145.450 €, κατά 8.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
14. Κ.Α. 35-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 25.051 €, κατά 5.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
15. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» 
προϋπολογισμού δαπάνης   456.000  €, κατά 130.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
16. Κ.Α. 40-6021.0001  και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης   73.200  €, κατά 20.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
17. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 17.478 €, κατά 6.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
18. Κ.Α. 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.920.000  €, κατά 220.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
19.  Κ.Α. 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων» προϋπολογισμού 
δαπάνης 435.600 €, κατά 65.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 
του τμ. Προϋπολογισμού.  
20.  Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 
προϋπολογισμού δαπάνης  315.050 €, κατά  47.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
21.  Κ.Α.  70-6052.0001   και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 
προϋπολογισμού δαπάνης 116.520 €, κατά 28.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
-Οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας για 
ολόκληρο το οικ. έτος 2016 

22.  Κ.Α.  64-7336.0001   και τίτλο «Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της παραλιακης ζώνης (τ. 
Δ.Αφάντου)» προϋπολογισμού δαπάνης 47.720 €, κατά 3.380 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. 
Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 1322.0022 

23. Κ.Α. 30-7412.0054 και τίτλο «Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.720 €, κατά 180 €  με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω 
αύξησης του Φ.Π.Α. 
24. Κ.Α. 30-7412.0055 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδραυλικής μελέτης 
τάφρου Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 
17.720 €, κατά 180 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 
25. Κ.Α. 30-7412.0056 και τίτλο «Βελτίωση συμβολής ρεμμάτων Λιβαδιών - Μαγκαφά - Μακρώνα 
στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.720 €, κατά 180 €  με μεταφορά ίσου ποσού από 
το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω αύξησης του 
Φ.Π.Α. 
 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6262.0001 και τίτλο «Απομακρυσμένος έλεγχος – Τηλεδιαχείριση φωτεινής σηματοδότησης 
σε κόμβους της πόλης» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, προκειμένου να 
αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα. 
2. Κ.Α 30-7326.0070 και τίτλο «Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον κόμβο της διασταύρωσης 
των οδών Γρηγορίου Ε’ και Ι. Δενδρινού» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.700 €, με μεταφορά ίσου 
ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, προκειμένου 
να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα. 
3. Κ.Α 30-7336.0046 και τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης συσκευής σηματοδότησης κόμβου Εθνικής 
Αντιστάσεως» προϋπολογισμού  δαπάνης 12.700 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία 
ατυχήματα. 



4. Κ.Α 61-6142.0007 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο 
ακαθάρτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 53.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 
έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση 
εγγραφή στον Κ.Α. 1322.0004 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α   0432.0001 και τίτλο «Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.020.498               
€ κατά 158.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 
Προϋπολογισμού.  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 158.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 0464  και τίτλο «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 
1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης  200.000 €, κατά  150.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 
αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. 
 

Εισαγωγή πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 1121  και τίτλο «Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης  
8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 158.000 € 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1.  Κ.Α. 0621.0001  και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 
του ν 3852/10)» προϋπολογισμού δαπάνης  11.319.055 €, κατά  560.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 560.000 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

1. Κ.Α. 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, 
αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 870.000 €, κατά 100.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
2. Κ.Α. 15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.800.000 €, κατά 140.000€  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
3. Κ.Α. 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ 
ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης  450.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 
από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
4. Κ.Α. 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             
50.000 €, κατά  10.000  €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
5. Κ.Α. 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού δαπάνης  1.100.000           €, 
κατά   270.000  €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
6. Κ.Α. 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης             
232.055 €, κατά  30.000   €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 560.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  94.879,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές αυξάνεται κατά  
33.260            €  και το τελικό αποθεματικό είναι 128.139,16 €» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης Δ/νσης  

Προγραμματισμού & Οργάνωσης  κας Κολεζάκη Μαρίας ) 

 

«ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/60701/25-07-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  
προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης.   

 



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Εισαγωγή πιστώσεων  
1.  Κ.Α. 1322.0026  και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού δαπάνης 
80.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού 
& Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-6662.0002 

Αύξηση πιστώσεων  
1. Κ.Α 1211.0048 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των 
ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 16.652,48 €, κατά 16.760,31 € με μεταφορά ίσου ποσού 
στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της ταμειακής υπηρεσίας. (Αναγγελία πίστωσης 79400/26-07-

2016 Τ. Π.& Δανείων). Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον ΚΑ 00-6718.0005 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Εισαγωγή πιστώσεων  
1. Κ.Α 64-6662.0002 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου 
Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού  δαπάνης  
80.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 
Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 
1322.0026 

2. Κ.Α 30-6141.0001 και τίτλο «Έξοδα ελέγχου χρωμάτων διαγράμμισης» προϋπολογισμού  δαπάνης  
500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου, 
προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος των χρωμάτων από την Διεύθυνση Κεντρικού 
εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 
3. Κ.Α 70-7413.0009 και τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με 
χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)» 
προϋπολογισμού  δαπάνης  24.800 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
του τμ. Δημάρχου, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία κατάρτισης της παραπάνω 
Στρατηγικής μελέτης. 
Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.652,48 €, κατά 
16.760,31 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της ταμειακής 
υπηρεσίας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0048 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  94.879,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές λαμβάνοντας υπόψη 
και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/60701/25-07-2016 εισήγηση, αυξάνεται κατά 7.960 € και το τελικό 
αποθεματικό είναι  102.839,16 € 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
 

ΕΣΟΔΑ 
215.601.455,54 

 

ΕΞΟΔΑ 
215.498.616,38 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

  102.839,16 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας και της Προϊσταμένης Δ/νσης  

Προγραμματισμού & Οργάνωσης  κας Κολεζάκη Μαρίας ) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/60701/25-07-2016 εισήγηση, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/62151/29-

07-2016 συμπληρωματική  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», 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010    
 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

      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 3ο 
                                                                           Απόφ. 306/2016  (Α.Δ.Α: 6Π9ΘΩ1Ρ-Ι0Ψ  )   

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 
Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/60705/25-7-2016) 

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/60705/25-07-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 
δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4α 
άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014, 
ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 
οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 
συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 
εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 
των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 
Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών». 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 
(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 



καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 
τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός 

των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-2016 

(ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 
στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική 
Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από το αρμόδιο Τμήμα 
Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης(1) και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με 
βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται 
στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 
 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2016. 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2016. 
Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2016 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  62.460.197,00  21.750.746,46  21.212.635,79  34,82  33,96  97,53 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  849.140,00  901.676,52  363.568,51  106,19  42,82  40,32 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  9.553,00  3.525,99  3.525,99  36,91  36,91  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.356.255,00  6.241.638,74  6.241.638,74  35,96  35,96  100,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.035.532,00  2.123.923,37  2.123.920,71  26,43  26,43  100,00 

05 Φόροι και εισφορές  754.309,00  145.899,90  145.899,90  19,34  19,34  100,00 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  34.680.996,00  12.146.218,64  12.146.218,64  35,02  35,02  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  774.412,00  187.863,30  187.863,30  24,26  24,26  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  23.681.704,58  2.366.372,96  2.365.972,96  9,99  9,99  99,98 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  569.752,48  189.652,48  189.652,48  33,29  33,29  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  21.401.894,10  1.305.085,03  1.305.085,03  6,10  6,10  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.143.470,00  642.271,19  641.871,19  56,17  56,13  99,94 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  566.588,00  229.364,26  229.364,26  40,48  40,48  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.005.666,44  3.037.844,35  287.093,27  302,07  28,55  9,45 

21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  454.026,69  235.734,08  62,36  32,38  51,92 

22 Έκτακτα έσοδα  277.638,00  2.583.817,66  51.359,19  930,64  18,50  1,99 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.774.474,50  1.454.176,60  99,13  1,66  1,68 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.774.474,50  1.454.176,60  99,13  1,66  1,68 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.833.602,42  5.689.212,25  5.392.221,01  31,90  30,24  94,78 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.492.000,00  5.273.129,84  5.273.129,84  30,15  30,15  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  341.602,42  416.082,41  119.091,17  121,80  34,86  28,62 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 142.001.473,27  53.094.922,38  214.901.341,62 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  76.573.513,90  72.118.630,90  29.520.360,04  27.136.371,97  25.863.499,79  94,18  38,55  33,78  87,61 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  27.524.545,00  27.261.545,00  13.072.621,87  13.062.022,40  12.085.592,96  99,04  47,49  43,91  92,45 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  922.075,00  827.075,00  275.698,69  253.627,72  250.627,72  89,70  29,90  27,18  90,91 

62 Παροχές τρίτων  18.824.161,00  16.431.891,00  3.136.715,63  3.059.612,21  2.986.074,60  87,29  16,66  15,86  95,20 

63 Φόροι - τέλη  1.055.000,00  555.000,00  176.956,87  143.727,97  143.355,01  52,61  16,77  13,59  81,01 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  4.344.465,42  3.372.652,42  316.920,03  227.304,32  196.491,35  77,63  7,29  4,52  62,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.205.000,00  4.199.000,00  2.115.844,99  2.115.844,99  2.115.844,99  99,86  50,32  50,32  100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.380.300,00  3.248.500,00  822.852,30  491.640,40  471.963,26  96,10  24,34  13,96  57,36 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  15.857.967,48  15.827.967,48  9.557.367,71  7.737.210,01  7.568.167,95  99,81  60,27  47,72  79,19 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  45.381,95  45.381,95  45.381,95  85,87  9,87  9,87  100,00 

7 Επενδύσεις  25.694.752,74  14.959.387,35  1.553.360,24  1.206.412,65  1.074.929,11  58,22  6,05  4,18  69,20 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.592.257,19  865.557,19  72.736,02  65.805,00  65.805,00  54,36  4,57  4,13  90,47 

73 Έργα  22.578.475,13  13.160.677,74  1.380.624,22  1.090.607,65  959.124,11  58,29  6,11  4,25  69,47 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.393.548,42  802.680,42  0,00  0,00  0,00  57,60  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  100,00  76,64  38,32  50,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  
112.311.470,4

 26.087.157,75  13.799.294,80  8.370.120,68  7.537.756,33  23,23  12,29  6,71  54,62 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.411.166,34  2.982.682,22  2.158.500,37  97,04  97,16  24,93  25,66 

82 Αποδόσεις  19.512.000,00  17.686.000,00  5.388.128,46  5.387.438,46  5.379.255,96  90,64  27,61  27,57  99,84 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  84.142.275,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  321.604,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 34.476.185,23  36.712.905,30  44.873.015,08  
113.165.176,0

 
214.901.341,6

Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Β' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  175.937.736,92  176.116.216,37  184.247.554,08  4,62 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  168.368.119,34  168.511.070,78  176.565.392,47  4,78 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.605.145,59  7.682.161,61  1,01 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.377.793,29  21.381.625,30  20.624.852,63 -3,54 

1. Ταμείο (38.00)  124.488,32  89.777,45  87.257,15 -2,81 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.253.304,97  21.290.368,35  21.462.701,59  0,81 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  2.293.620,34  1.280.957,97  1.280.957,97  0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  2.293.620,34  1.280.957,97  1.280.957,97  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.776.008,19  43.547.662,40 -0,52 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.776.008,19  43.547.662,40 -0,52 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.584.408,03  10.445.178,23  16.827.657,75  61,10 

1. Προμηθευτές (50)  7.845.996,97  8.425.889,18  9.153.066,69  8,63 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) -295.023,59 -758.879,77 -561.963,15 -25,95 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  883.190,21  910.880,37  2.063.869,06  126,58 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  1.150.244,44  1.867.288,45  6.172.685,15  230,57 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.687.602,65  1.687.602,65  1.687.602,65  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.687.602,65  1.687.602,65  1.687.602,65  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 



 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 

      

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 
Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 21.231.067,24 21.212.635,79 -18.431,45 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιουσία 

264.645,53 363.568,51 98.922,98 

02 Πρόσοδοι από κινητή 
περιουσία 

2.523,74 3.525,99 1.002,25 

03 Έσοδα από 
ανταποδοτικότητα, τέλη 
και δικαιώματα 

6.743.803,34 6.241.638,74 -502.164,60 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

1.606.171,50 2.123.920,71 517.749,21 

05 Φόροι και εισφορές 199.347,02 145.899,90 -53.447,12 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 12.246.535,89 12.146.218,64 -100.317,25 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 168.040,22 187.863,30 19.823,08 

1 Έκτακτα Έσοδα 3.141.584,36 2.365.972,96 -775.611,40 

11 Έσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

309.481,40 189.652,48 -119.828,92 

13 Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

2.249.361,54 1.305.085,03 -944.276,51 

14 Δωρεές - κληρονομιές - 
κληροδοσίες 

0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα 
- παράβολα 

429.924,67 641.871,19 211.946,52 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 152.816,75 229.364,26 76.547,51 

2 Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών 

444.641,55 287.093,27 -157.548,28 

21 Τακτικά έσοδα 371.031,94 235.734,08 -135.297,86 

22 Έκτακτα έσοδα 73.609,61 51.359,19 -22.250,42 

3 Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

1.133.531,82 1.454.176,60 320.644,78 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούμενων 
οικονομικών ετών 

1.133.531,82 1.454.176,60 320.644,78 

4 Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων 

5.172.839,75 5.392.221,01 219.381,26 

41 Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων 

5.140.451,28 5.273.129,84 132.678,56 

42 Επιστροφές χρημάτων 32.388,47 119.091,17 86.702,70 

5 Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

  

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις στους εξής 
κωδικούς: 
 

- 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω της σύναψης των νέων 
συμβολαίων των ακινήτων του Δήμου. 
- 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι 
δημοσιεύτηκε νωρίτερα σε σχέση με το 2015 η ΚΥΑ που αφορά την παραχώρηση αιγιαλού , και ωε εκ 
τούτου είχαμε την δυνατότητα να προβούμε νωρίτερα σε σύναψη των ανάλογων συμβολαίων. 
- 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες. 
Οι εν λόγω κωδικοί παρουσιάζουν μειώσεις και αφορούν έσοδα που έρχονται απευθείας από το 
κράτος. Παρατηρείται λοιπόν εδώ μια σημαντική μείωση που αφορά τους κρατικούς πόρους για 
χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών και έργων. 
-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν υπήρξε 
είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον ανήκουν στην 
ΔΕΥΑΡ. 
-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών 
ετών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προχώρησαν σε εξόφληση οφειλών κ 
διακανονισμούς προκειμένου για την σύναψη συμβολαίων τόσο στα ακίνητα του Δήμου, όσο και για 
την παραχώρησης αιγιαλού και αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
 

 Παρά τις αυξομειώσεις στις αποκλίσεις των παραπάνω κωδικών τα ίδια έσοδα, για τα οποία 
ελεγχόμαστε από το Υπουργείο,  βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 
 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης των ιδίων εσόδων.  

 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016   

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 
2015 

Εισπραχθέντα 
2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 264.645,53 363.568,51 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 2.523,74 3.525,99 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 6.743.803,34 6.241.638,74 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

1.606.171,50 2.123.920,71 

05 Φόροι και εισφορές 199.347,02 145.899,90 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 168.040,22 187.863,30 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 429.924,67 641.871,19 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 152.816,75 229.364,26 

21 Τακτικά έσοδα 371.031,94 235.734,08 

22 Έκτακτα έσοδα 73.609,61 51.359,19 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  10.011.914,32 10.224.745,87 

    

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ         2015       2016 

6 Έξοδα 28.420.899,61 25.863.499,79 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.259.597,27 12.085.592,96 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 207.237,79 250.627,72 

62 Παροχές τρίτων 5.344.314,38 2.986.074,60 



     
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παρατηρείται 
στους εξής κωδικούς: 

1) Κωδ:60 ,Αμοιβές και Εξοδα προσωπικού :12.085.592,96€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :2.986.074,60€ . Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά τα 
συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 2.115.844,99€. Αφορά την 
αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :7.568.167,95€. Στον κωδικό αυτό έχουν 
εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, ΔΟΠΑΡ, Μουσείο 
Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:82, Αποδόσεις : 5.379.255,96€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για αυτόν τον 
κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 
στους κωδικούς 63 και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ 4ης

 και 5ης
 δόσης του έτους 

2015, φόρο εισοδήματος και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα 
οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Καλογήρου Παρασκευής 

και της Προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης) 

 

63 Φόροι - τέλη 700 143.355,01 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 40.377,39 196.491,35 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 

2.034.183,54 2.115.844,99 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 360.680,74 471.963,26 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.172.058,50 7.568.167,95 

68 Λοιπά Έξοδα 1.750,00 45.381,95 

7 Επενδύσεις 1.447.379,71 1.074.929,11 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 

1.438,40 65.805,00 

73 Έργα 1.445.941,31 959.124,11 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 
κλπ 

0,00 0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 50.000,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 
προβλέψεις 

6.533.683,78 7.537.756,33 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.975.215,99 2.158.500,37 

82 Αποδόσεις 4.558.467,79 5.379.255,96 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 36.401.963,10 34.476.185,23 



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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Την υπ’ αριθμ. 2/60705/25-07-2016 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης 

της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

 Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως παρατίθεται 
κατωτέρω, 
 

Β. παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου για 
τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 χωρίς πρόταση αναμόρφωσης-

τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ρόδου.  
  

   Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο στην 
συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
 

Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το 
δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4α 
άρθρ.43 Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.7.2014, 
ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 
οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 
συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 
λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 
εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 
των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 
Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  



Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών». 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 
(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η 
τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 741/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 374/05-01-2016 

(ΑΔΑ: 6ΠΞΙΟΡ1Ι-ΒΤ9), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 
στοιχεία του δήμου μας 

 

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική 
Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από το αρμόδιο Τμήμα 
Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης (1) και ενσωματώνονται στη παρούσα εισηγητική έκθεση, με 
βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται 
στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας. 
 

Ειδικότερα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄ τριμήνου του έτους 2016. 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 2016. 
Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2016 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  62.460.197,00  21.750.746,46  21.212.635,79  34,82  33,96  97,53 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  849.140,00  901.676,52  363.568,51  106,19  42,82  40,32 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  9.553,00  3.525,99  3.525,99  36,91  36,91  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  17.356.255,00  6.241.638,74  6.241.638,74  35,96  35,96  100,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  8.035.532,00  2.123.923,37  2.123.920,71  26,43  26,43  100,00 

05 Φόροι και εισφορές  754.309,00  145.899,90  145.899,90  19,34  19,34  100,00 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  34.680.996,00  12.146.218,64  12.146.218,64  35,02  35,02  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  774.412,00  187.863,30  187.863,30  24,26  24,26  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  23.681.704,58  2.366.372,96  2.365.972,96  9,99  9,99  99,98 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  569.752,48  189.652,48  189.652,48  33,29  33,29  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  21.401.894,10  1.305.085,03  1.305.085,03  6,10  6,10  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.143.470,00  642.271,19  641.871,19  56,17  56,13  99,94 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  566.588,00  229.364,26  229.364,26  40,48  40,48  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.005.666,44  3.037.844,35  287.093,27  302,07  28,55  9,45 

21 Τακτικά έσοδα  728.028,44  454.026,69  235.734,08  62,36  32,38  51,92 

22 Έκτακτα έσοδα  277.638,00  2.583.817,66  51.359,19  930,64  18,50  1,99 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  87.537.348,43  86.774.474,50  1.454.176,60  99,13  1,66  1,68 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  87.537.348,43  86.774.474,50  1.454.176,60  99,13  1,66  1,68 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  17.833.602,42  5.689.212,25  5.392.221,01  31,90  30,24  94,78 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  17.492.000,00  5.273.129,84  5.273.129,84  30,15  30,15  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  341.602,42  416.082,41  119.091,17  121,80  34,86  28,62 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  100,00  100,00  100,00 

 142.001.473,27  53.094.922,38  214.901.341,62 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  76.573.513,90  72.118.630,90  29.520.360,04  27.136.371,97  25.863.499,79  94,18  38,55  33,78  87,61 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  27.524.545,00  27.261.545,00  13.072.621,87  13.062.022,40  12.085.592,96  99,04  47,49  43,91  92,45 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  922.075,00  827.075,00  275.698,69  253.627,72  250.627,72  89,70  29,90  27,18  90,91 

62 Παροχές τρίτων  18.824.161,00  16.431.891,00  3.136.715,63  3.059.612,21  2.986.074,60  87,29  16,66  15,86  95,20 

63 Φόροι - τέλη  1.055.000,00  555.000,00  176.956,87  143.727,97  143.355,01  52,61  16,77  13,59  81,01 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  4.344.465,42  3.372.652,42  316.920,03  227.304,32  196.491,35  77,63  7,29  4,52  62,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.205.000,00  4.199.000,00  2.115.844,99  2.115.844,99  2.115.844,99  99,86  50,32  50,32  100,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.380.300,00  3.248.500,00  822.852,30  491.640,40  471.963,26  96,10  24,34  13,96  57,36 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  15.857.967,48  15.827.967,48  9.557.367,71  7.737.210,01  7.568.167,95  99,81  60,27  47,72  79,19 

68 Λοιπά Έξοδα  460.000,00  395.000,00  45.381,95  45.381,95  45.381,95  85,87  9,87  9,87  100,00 

7 Επενδύσεις  25.694.752,74  14.959.387,35  1.553.360,24  1.206.412,65  1.074.929,11  58,22  6,05  4,18  69,20 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  1.592.257,19  865.557,19  72.736,02  65.805,00  65.805,00  54,36  4,57  4,13  90,47 

73 Έργα  22.578.475,13  13.160.677,74  1.380.624,22  1.090.607,65  959.124,11  58,29  6,11  4,25  69,47 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.393.548,42  802.680,42  0,00  0,00  0,00  57,60  0,00  0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  100.000,00  50.000,00  50.000,00  100,00  76,64  38,32  50,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  
112.311.470,4

 26.087.157,75  13.799.294,80  8.370.120,68  7.537.756,33  23,23  12,29  6,71  54,62 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  8.657.195,00  8.401.157,75  8.411.166,34  2.982.682,22  2.158.500,37  97,04  97,16  24,93  25,66 

82 Αποδόσεις  19.512.000,00  17.686.000,00  5.388.128,46  5.387.438,46  5.379.255,96  90,64  27,61  27,57  99,84 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  84.142.275,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  321.604,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 34.476.185,23  36.712.905,30  44.873.015,08  
113.165.176,0

 
214.901.341,6

Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 

Μεταβολή 

% 

Β' Τρίμηνο 

2016 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  175.937.736,92  176.116.216,37  184.247.554,08  4,62 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  168.368.119,34  168.511.070,78  176.565.392,47  4,78 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  7.569.617,58  7.605.145,59  7.682.161,61  1,01 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  22.377.793,29  21.381.625,30  20.624.852,63 -3,54 

1. Ταμείο (38.00)  124.488,32  89.777,45  87.257,15 -2,81 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  22.253.304,97  21.290.368,35  21.462.701,59  0,81 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  2.293.620,34  1.280.957,97  1.280.957,97  0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  2.293.620,34  1.280.957,97  1.280.957,97  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  44.443.033,28  43.776.008,19  43.547.662,40 -0,52 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  44.443.033,28  43.776.008,19  43.547.662,40 -0,52 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  9.584.408,03  10.445.178,23  16.827.657,75  61,10 

1. Προμηθευτές (50)  7.845.996,97  8.425.889,18  9.153.066,69  8,63 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) -295.023,59 -758.879,77 -561.963,15 -25,95 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  883.190,21  910.880,37  2.063.869,06  126,58 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  1.150.244,44  1.867.288,45  6.172.685,15  230,57 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.687.602,65  1.687.602,65  1.687.602,65  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.687.602,65  1.687.602,65  1.687.602,65  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

 

 

 

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α 
ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 

      

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 
Εισπραχθέντα 2015 Εισπραχθέντα 2016 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

0 Τακτικά Έσοδα 21.231.067,24 21.212.635,79 -18.431,45 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιουσία 

264.645,53 363.568,51 98.922,98 

02 Πρόσοδοι από κινητή 
περιουσία 

2.523,74 3.525,99 1.002,25 

03 Έσοδα από 
ανταποδοτικότητα, τέλη 
και δικαιώματα 

6.743.803,34 6.241.638,74 -502.164,60 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

1.606.171,50 2.123.920,71 517.749,21 

05 Φόροι και εισφορές 199.347,02 145.899,90 -53.447,12 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 12.246.535,89 12.146.218,64 -100.317,25 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 168.040,22 187.863,30 19.823,08 

1 Έκτακτα Έσοδα 3.141.584,36 2.365.972,96 -775.611,40 

11 Έσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιουσίας 

0,00 0,00 0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

309.481,40 189.652,48 -119.828,92 

13 Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 

2.249.361,54 1.305.085,03 -944.276,51 

14 Δωρεές - κληρονομιές - 
κληροδοσίες 

0,00 0,00 0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα 
- παράβολα 

429.924,67 641.871,19 211.946,52 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 152.816,75 229.364,26 76.547,51 

2 Έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών 

444.641,55 287.093,27 -157.548,28 

21 Τακτικά έσοδα 371.031,94 235.734,08 -135.297,86 

22 Έκτακτα έσοδα 73.609,61 51.359,19 -22.250,42 

3 Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 

1.133.531,82 1.454.176,60 320.644,78 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούμενων 
οικονομικών ετών 

1.133.531,82 1.454.176,60 320.644,78 

4 Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων 

5.172.839,75 5.392.221,01 219.381,26 

41 Εισπράξεις υπέρ του 
δημοσίου και τρίτων 

5.140.451,28 5.273.129,84 132.678,56 

42 Επιστροφές χρημάτων 32.388,47 119.091,17 86.702,70 

5 Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου Έτους 

14.967.591,16 22.382.822,75 7.415.231,59 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

  

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις στους εξής 
κωδικούς: 
 

- 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Παρουσιάζεται αύξηση λόγω της σύναψης των νέων 
συμβολαίων των ακινήτων του Δήμου. 
- 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι 
δημοσιεύτηκε νωρίτερα σε σχέση με το 2015 η ΚΥΑ που αφορά την παραχώρηση αιγιαλού , και ωε εκ 
τούτου είχαμε την δυνατότητα να προβούμε νωρίτερα σε σύναψη των ανάλογων συμβολαίων. 
- 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες. 
Οι εν λόγω κωδικοί παρουσιάζουν μειώσεις και αφορούν έσοδα που έρχονται απευθείας από το 
κράτος. Παρατηρείται λοιπόν εδώ μια σημαντική μείωση που αφορά τους κρατικούς πόρους για 
χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών και έργων. 
-  2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρατηρείται μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν υπήρξε 
είσπραξη από τέλη που αφορούν ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση καθώς αυτά πλέον ανήκουν στην 
ΔΕΥΑΡ. 
-15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα και 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών 
ετών .Παρουσιάζεται αύξηση λόγω του ότι πολλοί οφειλέτες προχώρησαν σε εξόφληση οφειλών κ 
διακανονισμούς προκειμένου για την σύναψη συμβολαίων τόσο στα ακίνητα του Δήμου, όσο και για 
την παραχώρησης αιγιαλού και αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
 

 Παρά τις αυξομειώσεις στις αποκλίσεις των παραπάνω κωδικών τα Ιδια έσοδα , για τα οποία 
ελεγχόμαστε από το Υπουργείο,  βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. 
 Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης των ιδίων εσόδων.  

 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 

 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016   

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 
2015 

Εισπραχθέντα 
2016 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 264.645,53 363.568,51 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 2.523,74 3.525,99 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 6.743.803,34 6.241.638,74 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

1.606.171,50 2.123.920,71 

05 Φόροι και εισφορές 199.347,02 145.899,90 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 168.040,22 187.863,30 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 429.924,67 641.871,19 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 152.816,75 229.364,26 

21 Τακτικά έσοδα 371.031,94 235.734,08 

22 Έκτακτα έσοδα 73.609,61 51.359,19 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  10.011.914,32 10.224.745,87 

    

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ         2015       2016 

6 Έξοδα 28.420.899,61 25.863.499,79 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.259.597,27 12.085.592,96 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 207.237,79 250.627,72 

62 Παροχές τρίτων 5.344.314,38 2.986.074,60 

63 Φόροι - τέλη 700 143.355,01 
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  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών παρατηρείται 
στους εξής κωδικούς  : 

1) Κωδ:60, Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού :12.085.592,96€ 

2) Κωδ:62, Παροχές τρίτων :2.986.074,60€ . Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που αφορά τα 
συμψηφιστικά εντάλματα του ρεύματος .  

3) Κωδ:65, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης: 2.115.844,99€. Αφορά την 
αποπληρωμή των δόσεων των δάνειων του Δήμου μας. 

4) Κωδ:67,  Πληρωμές –Μεταβιβάσεις σε τρίτους :7.568.167,95€. Στον κωδικό αυτό έχουν 
εγγραφεί οι δαπάνες που αφορούν τις επιχορηγήσεις του Δήμου σε ΔΟΠ, ΔΟΠΑΡ, Μουσείο 
Νεοελληνικής Τέχνης , Αποδόσεις σε Σχολικές Επιτροπές και τα Προνοιακά Επιδόματα.  

5) Κωδ:82, Αποδόσεις : 5.379.255,96€. Αφορά τις κρατήσεις που αποδίδουμε. Για αυτόν τον 
κωδικό υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο. 

 

Επίσης παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 
στους κωδικούς 63 και 64 οι οποίες αφορούν σε πληρωμές για ΕΝΦΙΑ 4ης

 και 5ης
 δόσης του έτους 

2015, φόρο εισοδήματος και ΙΚΑ επιχειρήσεων του Δήμου που τελούσαν υπό εκκαθάριση και τα 
οποία ως οφειλές επωμίστηκε τελικώς ο Δήμος Ρόδου.» 

 

 

 

 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 40.377,39 196.491,35 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 

2.034.183,54 2.115.844,99 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 360.680,74 471.963,26 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.172.058,50 7.568.167,95 

68 Λοιπά Έξοδα 1.750,00 45.381,95 

7 Επενδύσεις 1.447.379,71 1.074.929,11 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 

1.438,40 65.805,00 

73 Έργα 1.445.941,31 959.124,11 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 
κλπ 

0,00 0,00 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 50.000,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 
προβλέψεις 

6.533.683,78 7.537.756,33 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.975.215,99 2.158.500,37 

82 Αποδόσεις 4.558.467,79 5.379.255,96 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

0,00 0,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 

9 Αποθεματικό 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 36.401.963,10 34.476.185,23 



28 

 

ΘΕΜΑ 4ο
   

             
                                                                  Απόφ. 307/2016  (Α.Δ.Α:  649ΚΩ1Ρ-4ΔΩ)   

Λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής του έργου «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης στον αύλειο 
χώρο του κλειστού γυμναστηρίου της Δ.Ε. Καλλιθέας»   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα λογιστηρίου με  αρ. πρωτ. 

2/59277/20-7-2016 ) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/59277/20-

07-2016 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 
με θέμα «Λογιστική Τακτοποίηση της πληρωμής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης 
στον αύλειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου τη Δ.Ε. Καλλιθέας», ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: «Λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης στον 
αύλειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου  τη Δ.Ε. Καλλιθέας». 
Σύντομο Ιστορικό:  

           Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ.ΒΡΟΥΧΟΣ – Ι.ΓΛΥΝΟΣ – Μ.ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Ο.Ε 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι ανάδοχος του έργου:  
«Κατασκευή τοιχίου περίφραξης στον αύλειο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου στη Δ.Ε. Καλλιθέας», 
στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 2/78121/15-7-2014 Σύμβασης. 

 Με την αριθμ.862/2014 απόφαση Δ.Σ, αποφασίστηκε η παράταση του έργου κατά 
εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του 
έργου, ήτοι μέχρις 28/01/2015. 

 Στις 17/02/2015 συντάχθηκε και υπογράφθηκε, από τον επιβλέποντα μηχανικό  του Δήμου 
Ρόδου Γεώργιο Γιαννόπουλο, η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών των Τεχνικών Εργασιών για το 
εμπρόθεσμο αυτών και ότι οι εργασίες έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται 
στη Σύμβαση.   

Στις 16/10/2014 υπογράφτηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό  του Δήμου Ρόδου Γεώργιο 
Γιαννόπουλο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών του Δήμου 
Ρόδου κο. Θεοδόση Κολιάδη, η 1

η  εντολή πληρωμής, ο οποίος ενέκρινε το ποσό πληρωμής 
€18.223,68.  

Στις 04/12/2014 εκδόθηκε το Νο.4 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, επί πιστώσει. 
  Στις 11/11/2014 υπογράφτηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό  του Δήμου Ρόδου Γεώργιο 

Γιαννόπουλο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών του Δήμου 
Ρόδου κο. Θεοδόση Κολιάδη, η 2η  εντολή πληρωμής, ο οποίος ενέκρινε  το ποσό των €51.092,37. 

Στις 04/12/2014 εκδόθηκε το Νο.5 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, επί πιστώσει. 
Στις 19/02/2015 υπογράφτηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό  του Δήμου Ρόδου Γεώργιο 

Γιαννόπουλο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών του Δήμου 
Ρόδου κο. Θεοδόση Κολιάδη, η 3η  εντολή πληρωμής, ο οποίος ενέκρινε το ποσό των €15.984,32. 

Στις 20/03/2015 εκδόθηκε το Νο.8 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, επί πιστώσει. 
Προκειμένου για την πληρωμή της 1ης

 εντολής του έργου, εκδόθηκε το ΧΕΠ με αριθ. 
84

Α
/2015, το οποίο επεστράφη από το Ελ. Συνέδριο, Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Δωδ/σου, ως μη νόμιμο 

για τους λόγους που αναφέρεται στην συνημμένη πράξη με αριθ. 23/20-3-2015 (συν.1) 
Στις 30/4/2015 κοινοποιήθηκε στον Δήμο η με αριθ.244/2015 Διαταγή Πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το συνολικό ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών(€85.264,37). 

 

Με το με αριθμ.πρωτ.2/40643/12.05.2015 έγγραφο της  αιτήθηκε τον εξώδικο ή δικαστικό 
συμβιβασμό και συγκεκριμένα την καταβολή από το Δήμο Ρόδου προς αυτή μόνο του κεφαλαίου, 
παραιτούμενη από τόκους και δικαστική δαπάνη. 

Στις 16/11/2015, υπογράφηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 75/2015 Πρακτικό Συμβιβαστικής 
Επίλυσης (Διαφοράς), το οποίο επικυρώθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 26.02.2016 
και επέχει θέση αμετάκλητου δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2/23927/31-

3-2016 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου,  κ. Στέφανου Στρατή(συν. 2) 
Η αλλαγή προϊσταμένου στο Τμήμα Λογιστηρίου και η δυσκολία στην παρακολούθηση και 

έγκαιρη αντίδραση του Τμήματος, λόγω του υπερβολικού και πιεστικού φόρτου εργασίας, του 
σύνθετου και περίπλοκου των διαδικασιών και αντιφατικού πολλές φορές νομικού πλαισίου ως προς 
τον χειρισμό μίας τέτοιας περίπτωσης, οδήγησαν: 

- σε  καθυστέρηση στην εκ νέου εκκαθάριση της δαπάνης, ως εκτέλεση δικαστικής απόφασης 
αυτή τη φορά και  

- στο με αριθμ.πρωτ.2/51435/24-6-2016 κατασχετήριο εις χείρας τρίτου. 
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Με τη με αριθμ.πρωτ.2/55850/8-7-2016 έγγραφη επιστολή της τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. 
ειδοποιηθήκαμε για την από 24/6/2016 δέσμευση του τραπεζικού μας λογαριασμού για το ποσό των € 
85.264,37 και στις 6/7/2016 το Τμήμα Ταμείου μας γνωστοποίησε την κατάσχεση του εν λόγω ποσού 
από τον λογαριασμό μας  Νο. 461/5452 1200 στην Εθνική Τράπεζα. 

Με τη με αριθ. πρωτ. 2/58202/18-7-2016 όχλησή μας προς την εν λόγω εταιρία αναζητήσαμε 
την πληρωμή από τον κατασχέτη των υπέρ τρίτων κρατήσεων, φόρου κλπ (συν. 3), ως οφείλουμε  να 
ενεργήσουμε πριν την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Λογιστικής Τακτοποίησης. 

Παρόλο που από τις διατάξεις του από 17.5.1959 Β.Δ/τος περί οικονομικής διαχείρισης 
των Δήμων, δεν προβλέπεται η εκ των υστέρων της πληρωμής έκδοση ΧΕΠ, είναι απαραίτητη 
όμως η διαδικασία αυτή, για λόγους απεικόνισης της οικονομικής διαχείρισης της Ταμειακής 
Υπηρεσίας του Δήμου και συνεπώς και των οικονομικών – ταμειακών δεδομένων κατά το 
κλείσιμο του οικ. έτους. 

Επειδή, βάσει των διατάξεων της παρ. 1, περ. (δ), του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 
Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του 
Δήμου, αποφασίζοντας για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
και δεδομένου ότι το Τμήμα Λογιστηρίου δεν νομιμοποιείται να προβεί στην εκ των υστέρων έκδοση 
ΧΕΠ, για δαπάνες που έχουν ήδη εξοφληθεί, εισηγείται το θέμα, προκειμένου να δοθεί η έγκριση της 
διαδικασίας έκδοσης ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης, με την επισήμανση ότι η απόφαση – εντολή 
που θα ακολουθήσει θα αφορά μόνο στην έκδοση του ΧΕΠ και όχι στη νομιμότητα της δαπάνης. 

Προς τούτο εισηγούμαστε: 

Την λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης, η 
ανάγκη της οποίας προέκυψε από την πραγματοποιηθείσα σε βάρος του Δήμου κατάσχεσης, στο 
τραπεζικό λογαριασμό Νο. 461/5452 1200 στην Εθνική Τράπεζα. 

Το ΧΕΠ θα εκδοθεί σε βάρος του ΚΑΕ 15-8122.0001 (ΕΑΔ 171Α, ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α.Δ.Α 6Ω3ΞΩ1Ρ-9ΡΠ), κατασχέτη: ΒΡΟΥΧΟΣ Κ. – ΓΛΥΝΟΣ Ι. –

ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ Μ. Ο.Ε και ποσό κατάσχεσης: ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων 
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών(€85.264,37).» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα, της 

Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης τμήματος 

Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας ) 

 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, παίρνει το λόγο και ζητάει από το σώμα να αποσύρει το θέμα, 
προκειμένου να ζητηθεί η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.  

  

 Ο Πρόεδρος αμέσως μετά καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010   
 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Να αποσύρει το θέμα προκειμένου να ζητηθεί η συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου. 
Το παρόν θέμα θα συζητηθεί και θα ληφθεί απόφαση σε επόμενη Οικονομική Συνεδρίαση αφού 
προηγουμένως γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία μας.  

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
                                                                          Απόφ. 308/2016  (Α.Δ.Α: ΩΨ5ΖΩ1Ρ-ΡΜΚ  )  

Ορισμός μελών επιτροπής για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών 
πραγμάτων.   

(Εισήγηση Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας  με αρ. πρωτ. 2/59642 /21-7-2016) 
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Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου με αριθμ. πρωτ. 
2/59642/21.07.2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπής για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών για την Εκμίσθωση, Μίσθωση, Εκποίηση και Αγορά Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων.  
Σχετ.: Υπ’ αριθ. πρωτ. 2/57661/14-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σχετικό έγγραφο και: 

1. Το άρθρ. 13 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09-03-1999) 

2. Το άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. ε. του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 270/1981.  
4. τα άρθρα 192 και 194 του ΚΔ&Κ (Ν. 3463/2006)  
5. Tο άρθρ. 201 του Ν. 3463/2006. 
6. Τις διατάξεις τoυ άρθ. 186 παραγρ. 4 και 5, και 192 παρ.5 του Ν. 3463/06. 
7. Τις διατάξεις Ν. 4024/2011άρθρο 26. 
8. Την Εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 30565/06-08-

2014 

9. Την υπ’ αριθ. 512/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Εκλογής 
Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 
Ζωής (ΑΔΑ:6ΧΒΚΩ1Ρ-ΓΙΩ). 

10. Την υπ’ αριθ. 532/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού 
μελών στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών που αφορά στην εκποίηση ή 
εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 
Ρόδου (ΑΔΑ:6ΦΚ7Ω1Ρ-ΦΑ8) 

11. Την με αρ. 1758/15-06-2016 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:76Ξ3Ω1Ρ-Μ9Ο) και 
12. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του αρθ.72 του Ν.3852/2010, αρμόδιο όργανο για 

την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση όλων των δημοπρασιών, είναι η Οικονομική Επιτροπή. Για τη 
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 
συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 
ειδικούς επιστήμονες.  

  Παρακαλούμε για τον ορισμό και τη συγκρότηση εκ νέου, τουλάχιστον 
τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με τους αναπληρωτές τους. 

Η επιτροπή που θα  συγκροτηθεί θα εκτελεί τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα ίδιας 
περιόδου με τη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής δηλαδή έως 05/03/2017.» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου-Μιχαήλ) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & 

Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/59642/21-07-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής για την διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση 
και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως κατωτέρω: 
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Τακτικά Μέλη  

1)  Διακοσταματίου Σάββας,  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Ατσίδη Ελπίδα, 

3)  Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Παλαιολόγου Μιχαήλ   

2)  Παπαδημητρίου- Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

3)  Κορωναίος Ιωάννης  

 

   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.  
Η επιτροπή θα εκτελεί τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα ίδιας περιόδου με τη θητεία της 
Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή έως 05/03/2017. 
 

 

ΘΕΜΑ 6ο 
                                                                           Απόφ. 309/2016  (Α.Δ.Α: Ω1ΑΘΩ1Ρ-ΣΘ5 )   

Έγκριση πρακτικών εξέτασης της ένστασης του κ. Αντωνάκη Βασιλείου του Μιχαήλ από την 
επιτροπή πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 
Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου έτους 2016 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/60694/25-7-2016) 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του τμήματος 
προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/60694/25.07.2016, με την οποία διαβιβάζεται 
στην οικονομική επιτροπή το πρακτικό για την εξέταση ένστασης της επιτροπής του διαγωνισμού, ως 
κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών εξέτασης της ένστασης του κ. Αντωνάκη Βασιλείου Μιχαήλ από την 
επιτροπή πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 

Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016».  

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών εξέτασης της 
ένστασης του κ. Αντωνάκη Βασιλείου Μιχαήλ από την επιτροπή για τη διεξαγωγή δημόσιου 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. 

Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016 (κωδ. 30-6262.0006)». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ. 
Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 18 Ιουλίου  2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 9η
 π.μ. , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού 
«καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου, έτους 2016» αποτελούμενη από 
τους: 
  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

           

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη εξέταση της ένστασης με αριθμ. Πρωτ. 57854/15-07-2016 του 
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ κατά του πρακτικού του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 
14/07/2016 η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 15/07/2016. Συγκεκριμένα η ένσταση αναφέρει:  
 «Τα δικαιολογητικά που κατέθεσα στην επιτροπή διαγωνισμού ήταν πλήρη και σύμφωνα με την 
διακήρυξη, δεν κατέθεσα κανενός είδους βεβαίωση όπως διατείνεται η επιτροπή στους λόγους 
απόρριψης αλλά στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού σε έντυπο με το λογότυπο μου και 
σφραγισμένο. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν υπάγεται στις βεβαιώσεις ή στις δηλώσεις και άρα δεν 
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απαιτείται η υπογραφή του. Απορίας άξιο βέβαια είναι γιατί η επιτροπή το «βάπτισε» βεβαίωση. 
Περαιτέρω με Υπεύθυνη Δήλωση που κατέθεσα σύμφωνα με το νόμο γνώρισα στην επιτροπή ότι έχω 
ξανακαταθέσει δικαιολογητικά σε παλαιότερο διαγωνισμό και τα οποία επικαλέστηκα αλλά η επιτροπή 
δεν τα έλαβε υπόψη. 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό που κατέθεσα για την απόδειξη της μίσθωσης εξοπλισμού δεν έχει λήξει 
όπως αναφέρει η επιτροπή, αλλά έχει καταστεί αόριστης διάρκειας σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 
αφού ούτε καταγγέλθηκε ούτε υπάρχει στο σώμα αυτού απαγόρευση σιωπηρής ανανέωσης του η οποία 
έχει συντελεστεί και άρα ίσχυε κατά το χρόνο του διαγωνισμού. Για τους παραπάνω λόγους η 
προσφορά μου έπρεπε να γίνει δεκτή και να συμμετάσχω στην συνέχεια του διαγωνισμού.  
Περαιτέρω, το συμφωνητικό μίσθωσης για την απόδειξη ύπαρξης εξοπλισμού της εταιρείας 
Μαχαιρίδου Ε.Ε αφορά σε φορτηγό ΙΧ και όχι ΔΧ σύμφωνα με τις σαφείς διατάξεις του Ν. 3446/2006. 
Η άδεια κυκλοφορίας που κατατέθηκε από την ίδια εταιρεία προς απόδειξη της ύπαρξης του 
ιδιόκτητου ακτοκαθαριστή έχει εκδοθεί στο όνομα Φουρουντζίδης Μιλτιάδης, ενώ η εταιρεία που 
συμμετέχει είναι η Μαχαιρίδου Ε.Ε. Κανένα δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την σχέση, μίσθωση, 
χρησιδάνειο κλπ του μηχανήματος μεταξύ του φουρουντζίδη και της εταιρείας Μαχαιρίδου Ο.Ε. δεν 
έχει κατατεθεί άρα κακώς έγινε αποδεκτό. 
Μεταξύ των δύο τελικώς προκριθέντων εταιρειών ή και των εκπροσώπων τους υπάρχει συμφωνητικό 
μίσθωσης εξοπλισμού. Αν και σαφώς δεν απαγορεύεται εντούτοις εγείρει ερωτήματα σχετικά με το 
ύψος του επιτευχθέντος ποσοστού έκπτωσης… 

Οι ακτοκαθαριστές που δηλώθηκαν από τις δύο τελικώς συμμετέχουσες εταιρείες σύμφωνα με την 
δήλωση τους αλλά και τα τεχνικά χαραχτηριστικά του αφορούν στο κοσκίνισμα άμμου. Πολύ σωστά. 
Μόνο που στις περιοχές που αφορά ο διαγωνισμός οι παραλίες στην μεγαλύτερη τους πλειονότητα δεν 
έχουν άμμο αλλά χαλίκι και μάλιστα μεγάλης διατομής και η εργασία τέτοιου είδους μηχανημάτων θα 
συνέβαλαν σε περιβαλλοντική καταστροφή, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Επίσης 
παρακαλούμε όπως εξεταστεί η σχέση του κ. Κώστα Σάββα  με το Δήμο Ρόδου όπου έχει εκλεχθεί ως 
τοπικός Σύμβουλος στην Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας και άρα κατά την κρίση μας υπάρχει σαφής 
απαγόρευση υπογραφής σύμβασης άνω συγκεκριμένων ποσών».   
Η Επιτροπή μετά τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη και την σχετική 
μελέτη του Διαγωνισμού αποφαίνεται: 
Στην διακήρυξη στο άρθρο 5.5 και κατ΄ επιταγή του Ν. 3863/2010 (επί ποινή εξοπλισμού) στα 
δικαιολογητικά αναφέρεται: 
«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». 
Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε την μεγάλη σημασία που δίνει ο νομοθέτης σε αυτό το 
δικαιολογητικό βαπτίζοντας το «ξεχωριστό κεφάλαιο» και τα αναλυτικά στοιχεία που πρέπει να 
αναφέρονται σε αυτό. Ένα τέτοιου είδους δικαιολογητικό πρέπει κατά την γνώμη της επιτροπής 
διαγωνισμού να είναι άρτιο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, και οποιαδήποτε προσπάθεια να 
υποβαθμιστεί μας βρίσκει αντίθετους. Το γεγονός ότι στο πρακτικό της επιτροπής το δικαιολογητικό 
αυτό «βαπτίστηκε βεβαίωση» κατά το σκεπτικό του ενισταμένου δεν αλλάζει την ουσία και είναι 
απαραίτητο δικαιολογητικό. 
Ο κ. Αντωνάκης αναφέρει ότι είχε ξανακαταθέσει δικαιολογητικά σε παλαιότερο διαγωνισμό και τα 
οποία επικαλέστηκε αλλά η επιτροπή δεν τα έλαβε υπόψη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την σχέση 

μεταξύ δύο διαφορετικών διαγωνισμών και των δηλώσεων που πρέπει να γίνουν και γιατί πρέπει να 
γίνει αυτονόητο στην επιτροπή ότι το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι το ίδιο για τον καθαρισμό 
των παραλιών των Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου με τον καθαρισμό των παραλιών των Δ.Ε. 
Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου. 
Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το φορτηγό που κατέθεσε ο κ. Αντωνάκης έληγε στις 
30/06/2016 και οποιοσδήποτε ισχυρισμός του ότι έχει καταστεί αόριστο γιατί δεν έχει προσβληθεί από 
τους συμβεβλημένους, η επιτροπή εξετάζει συγκεκριμένο έγγραφο και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες 
που αναφέρει και αν συνάδει με τις επιταγές που ορίζει η διακήρυξη. Το αν έχει προσβληθεί ή όχι, 
μόνο ο κ. Αντωνάκης το γνωρίζει. 
Επίσης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπεύθυνη δήλωση για την επίδειξη του μηχανολογικού 
εξοπλισμού σε περίπτωση που ανακηρυσσόταν  μειοδότης δεν υπήρχε στο φάκελο του και αντί για 
αυτού είχε δύο φορές άλλη Υπεύθυνη Δήλωση (τοπικών συνθηκών). 
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Για το μισθωμένο εξοπλισμό της εταιρείας Μαχαιρίδου Ε.Ε σε φορτηγό ΙΧ και όχι ΔΧ που ισχυρίζεται 
ο  κ. Αντωνάκης, η επιτροπή έλαβε υπόψη της την μελέτη και τη διακήρυξη (δεν αναφέρεται στον 
εξοπλισμό για Δ.Χ μηχανήματα) και το ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι αυτό των εργασιών με 
το Π.Δ. 28/80 και όχι του Δημόσιου έργου. Επίσης οι ακτοκαθαριστές βρίσκονται στην κυριότητα της 
εταιρείας Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 49077 και ΜΕ 80703 κι όχι στο όνομα 
Φουρουντζίδης Μιλτιάδης. 
Για τον ισχυρισμό του κ. Αντωνάκη, με το ύψος του επιτευχθέντος ποσοστού έκπτωσης των δύο 
εταιρειών η επιτροπή δεν το εξετάζει από την στιγμή που έχει επιτευχθεί έκπτωση της τάξης του 4% 
εως 5% περίπου και από τις δύο εταιρείες. 
Όσον αφορά τον εξοπλισμό των εταιρειών που δηλώνουν για το κοσκίνισμα της άμμου η επιτροπή είδε 
ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός που προσφέρουν είναι εντός προδιαγραφών της μελέτης και επιπλέον 
υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση των τοπικών συνθηκών. 
Τέλος η επιτροπή, αν και δεν γνώριζε, μετά την εξέταση της ένστασης επιβεβαίωσε τη σχέση του κ. 
Κώστα Σάββα  με το Δήμο Ρόδου όπου έχει εκλεχθεί ως τοπικός Σύμβουλος στην Δημοτική Κοινότητα 
Καλλιθέας  και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3463/2006 υπάρχει ασυμβίβαστο. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 
α) Να απορριφθεί η ένσταση του κ. Αντωνάκη Βασιλείου Μιχαήλ στο σύνολο της εκτός του σημείου 
που αναφέρεται στην σχέση του κ. Σάββα Κώστα με το Δήμο Ρόδου. 
Β) Να μη ληφθεί η υπόψη η προσφορά του κ. Σάββα Κώστα λόγω κωλύματος και ασυμβιβάστου 
(τοπικός σύμβουλος - άρθρο 29 του Ν. 3463/2006). 

γ) Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθώς είναι χαμηλότερη 
από την τιμή της μελέτης και τις τιμές που δόθηκαν για παρόμοιο διαγωνισμό το έτος 2015 (σύμβαση 
2/56887/2015 έκπτωση 2% ΑΔΑΜ: SYMV002867729). 

δ) Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού στην εταιρεία Γ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τιμή 36.529,92 ήτοι με ΦΠΑ 24%, 45.297,10 (έκπτωση 4%). 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση του τμήματος  προμηθειών  με αρ. πρωτ. 2/60694/25-07-2016 

 Το από 18/07/2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής του διαγωνισμού 
«Καθαρισμός Παραλιών των Δ.Ε. Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου έτους 2016 

 Τη διακήρυξη και τη μελέτη του διαγωνισμού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής του Διαγωνισμού 

 

Β) Απορρίπτει την ένσταση του κ. Αντωνάκη Βασιλείου Μιχαήλ εκτός του σημείου που αναφέρεται 
στην σχέση του κ. Σάββα Κώστα με το Δήμο Ρόδου 

 

Β) Να μη ληφθεί υπόψη η προσφορά του κ. Σάββα Κώστα λόγω κωλύματος και ασυμβιβάστου 
(τοπικός σύμβουλος - άρθρο 29 του Ν. 3463/2006). 
 

γ) Να κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. καθώς είναι χαμηλότερη 
από την τιμή της μελέτης και τις τιμές που δόθηκαν για παρόμοιο διαγωνισμό το έτος 2015 (σύμβαση 
2/56887/2015 έκπτωση 2% ΑΔΑΜ: SYMV002867729) 

 

δ) Να κατακυρώσει την παροχή υπηρεσίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού στην εταιρεία Γ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τιμή 36.529,92 ήτοι με ΦΠΑ 24%, 45.297,10€ (έκπτωση 4%). 
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ΘΕΜΑ 7ο 
                                                                           Απόφ. 310/2016  (Α.Δ.Α: ΩΗ90Ω1Ρ-ΔΝΧ  )   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου, 
έτους 2016»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/56985/13-7-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 
Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/56985/13-07-2016, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και 
προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου, 
έτους 2016», ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα:  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης για τη διεξαγωγή  Ανοικτού ηλεκτρονικού   
διαγωνισμού για τη «προμήθεια Γάλατος 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 Γάλατος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου  έτους 
2016 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Διακοσταματίου Σάββα) 

 Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους όρους της 
διακήρυξης για την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του 
Δήμου Ρόδου, έτους 2016», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

   

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 την, υπ’ αριθμ. 2/56985/13-07-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού του Δήμου Ρόδου, έτους 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.109,38€ ευρώ (με 
Φ.Π.Α. 13%), ως κατωτέρω: 
 

 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
Έχοντας υπ όψιν: 

1. 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 

2. Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) 

3. 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 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
5. Την υπ’ αριθμό 55278/53/22-11-1993 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

6. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 53361/2-10-2006: Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής Ιατρικής. 

7. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 1503/11- 10-2006 

8. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 1323/30-07-2007 

9. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 990/28- 05-2008 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 

11. Την ……/2016  απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια  
Γάλατος .   

12. Την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  
13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί. 
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14. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στους  Κ.Α. 15-6063.0001, 20-6063.0001, 30-

6063.0001, 35-6063.0001, 40-6063.0001, 45-6063.0001, 70-6063.0001 του οποίου υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση  2.000,00 €, 61.000,00 €, 36.000,00 €, 20.000,00 €,  5.000,00 €, 
1.000,00 €, 60.000,00 αντίστοιχα  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

  Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοιχτού    διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά την 
προμήθεια Γάλατος των εργαζομένων του Δήμου   , ενδεικτικού προϋπολογισμού   97.109,38 € (με  
Φ.Π.Α.13%) , 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 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.Promitheus.aov.ar 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……../……./2016 ……../………/2
016 15:00 

……/……/
2016 15:00 

15511000-3 

 

 

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 
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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 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 
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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 1.718,75€ ,  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 26ης
 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 10ης

 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 εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση. 
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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, 
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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 

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).

1 

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: 

                                                 
1 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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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 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 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.2 

 

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 το Γάλα 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. 
 

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 

                                                 
2
 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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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. 

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.3

 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: 

                                                 
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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 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  

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 

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.  
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 
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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. 
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 σταδιακά στις εγκαταστάσεις των 
αμαξοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ρόδου   που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αδαπάνως στο χώρο των Δημοτικών Αμαξοστασίών του 
Δήμου Ρόδου, ειδικά ψυγεία τα οποία θα διατηρούν το γάλα σε θερμοκρασία 4-6°C. Στα ψυγεία αυτά 
κάθε πρωί θα τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου οι ημερήσιες ποσότητες γάλακτος, που 
θα διανέμονται στο δικαιούμενο προσωπικό του Δήμου 
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  Ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων  που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και αυτό διότι ο Δήμος  θα χορηγήσει το γάλα από την υπογραφή της 
σύμβασης και μέχρι 31/12/2016 στους δικαιούχους .  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες  που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. 
 

Ε2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνεται  σταδιακά με τη 
προσκόμιση των τιμολογίων  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. 
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 διακήρυξης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. 
4. 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 Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των 
αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δήμο Ρόδου. 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η ανάθεση για την εκτέλεση της προμήθειας θα 
είναι σύμφωνες με τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

3. της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23.3.1993) Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 

4. του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», 

5. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3263/04, 
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6. της Υ.Α. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291Β/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 
83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 

7. του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», 

8. του Ν. 3060/02 (ΦΕΚ 242Α/2002), άρθρο 2 «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 

9. του Νόμου 4320/2015 άρθρο 37 (ΦΕΚ 29Α/19.3.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και 

10. της σχετικής νομοθεσίας που εναρμόνισε το Εθνικό Δίκαιο με το Κοινοτικό. 
Ο καθορισμός της παροχής μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους των ΟΤΑ, 

συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, περιγράφεται στην ΚΥΑ 53361 (ΦΕΚ 1503Β/11.10.2006) 
«Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΚΥΑ ΤΤ 36586 (ΦΕΚ 1323Β/30.7.2007) και ΚΥΑ οικ. 
31119 (ΦΕΚ 990Β/28.5.2008). Η παροχή γάλακτος στους εργαζομένους πρέπει επίσης να είναι 
σύμφωνη και με τη Σ.Σ.Ε., που βρίσκεται εν ισχύ. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, 
καθώς και η μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και 
παράδοση των παραπάνω ειδών. Ειδικότερα το γάλα θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης, με καθαρά 
και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα, τα οποία θα διαθέτουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική 
Περιγραφή της παρούσας μελέτης. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα 
του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην 
παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το 
εμπόριο. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μετά από διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραμμένα στα τεύχη του 
διαγωνισμού. 

Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το Δήμο Ρόδου ανέρχεται στα 
97.109,38 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, και έχει εγγραφεί στον Οικονομικό 
Προϋπολογισμό έτους  2016 του Δήμου Ρόδου, με Κ.Α., 15.6063.0001, 20.6063.0001, 
30.6063.0001, 35.6063.0001, 40-6063.0001, 45.6063.0001 και 70.6063.0001, από όπου στους 
οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00 €, 61.000,00 €, 36.000,00 €, 20.000,00 €,  
5.000,00 €, 1.000,00 €, 60.000,00 € αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος (CPV 15511000-3) 

για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δήμο Ρόδου. 
Τα είδη και οι ποσότητες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, 
ομογενοποιημένο, πλήρες (λιπαρά 3,50%) 
ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου 

Τεμάχια 53.300 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι φρέσκο γάλα αγελάδας, πλήρες (λιπαρά κατ’ 
ελάχιστον 3,5%) ή ημιαποβουτυρωμένο (λιπαρά 1,5%), παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, σε 
συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου με βιδωτό καπάκι ασφαλείας, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης 
μάρκας, που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο. 
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Το γάλα θα έχει υποστεί το πολύ δύο παστεριώσεις. 
Οι προδιαγραφές του θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΥΑ 1100/87 (ΦΕΚ 

788Β/31.12.1987) «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
με σύστημα κινητών φύλλων», όπως αυτή ισχύει σήμερα ενημερωμένη με τις τελευταίες αποφάσεις 
του Α.Χ.Σ., καθώς και με τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ, 94/71/ΕΚ και το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 
45Α/27.2.1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία 
γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα.». 

Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του 
(ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λπ.), τα οποία θα αναγράφονται 
στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Επίσης το γάλα δεν θα περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι 
πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν θα περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό και 
για την παραγωγή του δεν χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (GMOs). 

Το γάλα θα πρέπει να μην έχει ξένες ύλες και προσμίξεις και να είναι παραγωγής της ίδιας 
ημέρας με την ημέρα παράδοσης ή το πολύ της προηγούμενης από αυτήν. 

Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία 
παστερίωσης-ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα που αφορούν στον τρόπο 
συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το γάλα θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω 
αναφερόμενες Προδιαγραφές: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Φρέσκο γάλα αγελάδας πλήρες 
παστεριωμένο 
ομογενοποιημένο 

Φρέσκο γάλα αγελάδας 
ελαφρύ παστεριωμένο 
ομογενοποιημένο 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΡΑ 3,50% 1,50% 

pH > 6,6 - 6,87 > 6,6 - 6,87 

Δοκιμασία Φωσφατάσης - (αρνητικό) - (αρνητικό) 

Δοκιμασία Υπεροξειδάσης + (θετικό) + (θετικό) 

Ειδικό βάρος (στους 15°C) 1,028g/I 1,032g/l 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κολοβακτηρίδια (ανά ml) n=5, c=1, m=0, M=5 n=5, c=1, m=0, M=5 

Παθογόνα μικρόβια 
Απουσία σε 25g, n=5, c=0, 
m=0, M=0 

Απουσία σε 25g, n=5, c=0, 
m=0, M=0 

Περιεκτικότητα σε μικρόβια στους 
21°C (μετά από επώαση 5 ημερών 
στους 6°C) ανά ml 

n=5, c=1, m=5 x 10
4
, 

Μ=5 x 10
5
 

n=5, c=1, m=5 x 10
4
, 

Μ=5 x 10
5
 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ανά 100g προϊόντος 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥ 63Κcal (263,77KJ) ≥ 45Κcal (188,41KJ) 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥ 3g ≥ 3g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ≥ 4,7g ≥ 4,7g 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥ 120mg ≥ 120mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ≥ 90mg ≥ 90mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ A,B1,B2,B6,B12,C,D,E A,B1,B2,B6,B12,C,D, E 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Αεροστεγής συσκευασία γυάλινη, PVC ή χάρτινη ειδική για τρόφιμα, χωρητικότητας 1 λίτρου, με 
βιδωτό καπάκι ασφαλείας 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Από ημερομηνία παραγωγής + 4 ημέρες + 4 ημέρες 

Συνθήκες Συντήρησης 1 - 6°C 1 - 6°C 
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όπου: 
n, ο αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα. 
m, η τιμή κατωφλίου του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν 
σε καμιά μονάδα δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m. 
Μ, η οριακή τιμή του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως μη ικανοποιητικό 
αν σε μία ή περισσότερες μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων είναι τουλάχιστον 
ίσος προς Μ. 
c, ο αριθμός μονάδων δειγματοληψίας, των οποίων ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να 
κυμαίνεται μεταξύ m και Μ. Το δείγμα θεωρείται ακόμα αποδεκτό αν στις άλλες μονάδες 
δειγματοληψίας ο αριθμός βακτηρίων δεν υπερβαίνει το m. 
Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με 

κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της 
ποιότητας αυτού. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους 
(π.χ. συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, 
φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αδαπάνως στο χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου 
του Δήμου Ρόδου, ειδικά ψυγεία τα οποία θα διατηρούν το γάλα σε θερμοκρασία 4-6°C. Στα ψυγεία 
αυτά κάθε πρωί θα τοποθετούνται από το προσωπικό του αναδόχου οι ημερήσιες ποσότητες γάλακτος, 
που θα διανέμονται στο δικαιούμενο προσωπικό του Δήμου. Το προσωπικό αυτό ανέρχεται στα 625 
άτομα περίπου (533 μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι με σύμβαση ΙΔΑΧ και συμβασιούχοι ορισμένου 
χρόνου kai 92 ΙΔΟΧ της Καθαριότητας). Ο αριθμός του δικαιούμενου προσωπικού δεν είναι σταθερός 
και ο ανάδοχος θα ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου για τις εκάστοτε ανάγκες. Η διανομή θα 
γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου. Η συντήρηση των ειδικών ψυγείων και η διατήρησή τους σε καλή 
λειτουργική κατάσταση είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Σε περίπτωση που κάποιο ψυγείο 
υποστεί βλάβη με συνέπεια τη δυσλειτουργία ή τη διακοπή λειτουργίας αυτού, ο ανάδοχος 
υποχρεούται αδαπάνως αφενός να το αντικαταστήσει άμεσα και αφετέρου να αντικαταστήσει την 
ποσότητα των αποθηκευμένων σε αυτό ειδών εντός μίας (1) ημέρας. Τα ειδικά ψυγεία θα 
απεγκατασταθούν από τον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού ως μέρος της τεχνικής 
προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναγράφεται ρητώς αφενός ότι οι 
προδιαγραφές του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ) καλύπτουν τις απαιτήσεις 
των τευχών του διαγωνισμού και αφετέρου ότι το προσφερόμενο γάλα έχει υποστεί το πολύ δύο 
παστεριώσεις, δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες 
παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό και για την παραγωγή του δεν 
χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί (GMOs). 

ii. Πίνακες με τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ), στους 
οποίους θα αναγράφονται οι τιμές και τα όρια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και οι οποίοι 
θα καταδεικνύουν τη συμφωνία μεταξύ των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου γάλακτος 
και των προδιαγραφόμενων στα ως άνω. 

iii. Δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος (πλήρες και ελαφρύ), το οποίο θα συνοδεύεται από 
ανάλυση από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Δείγμα της ετικέτας του προσφερόμενου γάλακτος. 

iv. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO. 

v. Πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων 
κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης 
και διακίνησης του προϊόντος. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου και καμία 
υποχρέωση δεν θα έχει ο Δήμος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτεί τις 
ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ημερησίως κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο. 
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α/α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
(€) 

Αξία (€) 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για ΜΟΝ,ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Δομών(533 
Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 66.625 1,1 73.287,5 

2  

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  ΙΔΟΧ Καθαριότητας (92 Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 11.500 1,1 12.650,00 

    Μερικό σύνολο  85.937,55 

    ΦΠΑ 13% (€) 11.171,88 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 97.109,38 

 

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 Γάλατος 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 Γάλατος   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 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
(€) 

Αξία (€) 

1 

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για ΜΟΝ, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Δομών (533 
Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 66.625   

2  

Φρέσκο γάλα παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, πλήρες 
(λιπαρά 3,50%) ή ελαφρύ (λιπαρά 1,50%) σε συσκευασία 
ενός λίτρου για  ΙΔΟΧ Καθαριότητας (92 Δικαιούχοι) 

Τεμάχια 11.500   

    Μερικό σύνολο   

    ΦΠΑ 13% (€)  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
αριθ. 286/2016 (ΑΔΑ: 6ΡΨ9Ω1Ρ-ΖΘΝ), 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 8ο 
                                                                           Απόφ. 311/2016  (Α.Δ.Α: 7Σ9ΒΩ1Ρ-2ΨΠ )   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων 
προπληρωμής τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου 
Ρόδου.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου, τμήμα Προμηθειών, αρ. πρωτ. 2/60527/25-

7-2016 ) 

 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/60527/25-07-2016, ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα:΄Εγκριση σχετικής δαπάνης (παρ.5,αρ.3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) για την υποβολή τιμολογίων 
πάγιας προκαταβολής. 
   

  Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής  
    Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται Τ.Δ.Α, Α.Π.Υ, Τ.Π.Υ τοπικών ενοτήτων που εκδόθηκαν για 
έκτακτες ανάγκες και πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

ΤΙΜ. - ΑΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.5034(30/06/16) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-

6662.0002 

 

    397,79 

ΤΙΜ.606(8/7/2016) ΣΤΟΥΠΠΗ Μ.ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-

6662.0002 

 

    397,52  

ΤΙΜ.5508(15/07/16) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    399,28 

ΤΙΜ.39816(11/7/16) ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    397,57 

ΤΙΜ.18499(27/6/16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΘΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    388,86 

ΤΙΜ.3912(30/6/16) ELECTRO  inVest ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    393,89 

ΤΙΜ.1072(5/7/16) ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Π.ΦΩΤΑΚΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

  

70-

6671.0004 

 

    105,40      

ΤΙΜ.4224(14/7/16) ELECTRO  inVest ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    390,91 

ΣΥΝΟΛΑ    2.871,22 

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα παραπάνω 
παραστατικά δαπανών.» 

 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα  και του 

Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών κ. Αφαντενού Νικόλαου) 
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Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω τιμολογίων θα πρέπει απαραιτήτως 
να συμπεριληφθούν και τα κάτωθι, όπως αυτά προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, τα οποία 
διαπιστώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται 
άμεσα αναγκαία να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη 
λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική κατάσταση των τιμολογίων 
της πάγιας προκαταβολής είναι:    
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Σ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.9258(29/06/2016) ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

     

396,87 

ΤΙΜ.8715(7/6/2016) ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Α.ΞΥΠΟΛΗΤΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΡΟΔΟΥ 

 

15-

6262.0002 

 

    120,01 

ΤΙΜ.20423(23/7/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ..ΕΓΚΑΤΑΣΤ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΨΙΝΘΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    396,80 

ΤΙΜ.146(21/7/2016) ΠΙΝΝΙΚΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ..ΕΓΚΑΤΑΣΤ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΡΔΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    389,98 

     

ΣΥΝΟΛΑ      1303,66 

 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
 την υπ’ αριθμ. 2/60527/25-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών,  
 την συμπληρωματική κατάσταση των τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή συνολικού ποσού 
4.174,88 €, από τους υπολόγους διαχειριστές των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 
Ρόδου, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 
Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/60527/25.07.2016 και την συμπληρωματική, προφορική εισήγηση του 
Προέδρου, για την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, ήτοι: 
 

ΤΙΜ. - ΑΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

ΤΙΜ.5034 (30/06/16) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-

6662.0002 

 

    397,79 

ΤΙΜ.606 (8/7/2016) ΣΤΟΥΠΠΗ Μ.ΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΑΝΩΝ 

 

70-

6662.0002 

 

    397,52  

ΤΙΜ.5508 (15/07/16) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ 
Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    399,28 
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ΤΙΜ.39816 (11/7/16) ΣΤΑΥΡΗΣ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    397,57 

ΤΙΜ.18499 (27/6/16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΑΘΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    388,86 

ΤΙΜ.3912 (30/6/16) ELECTRO  inVest ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    393,89 

ΤΙΜ.1072 (5/7/16) ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Π.ΦΩΤΑΚΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

  

70-

6671.0004 

 

    105,40      

ΤΙΜ.4224 (14/7/16) ELECTRO  inVest ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡ. 
ΕΓΚΑΤ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΙΝΔΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    390,91 

ΤΙΜ.9258 
(29/06/2016) 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΑ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

     

396,87 

ΤΙΜ.8715 (7/6/2016) ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Α.ΞΥΠΟΛΗΤΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

 

15-

6262.0002 

 

    120,01 

ΤΙΜ.20423 
(23/7/2016) 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ..ΕΓΚΑΤΑΣΤ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΨΙΝΘΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    396,80 

ΤΙΜ.146 (21/7/2016) ΠΙΝΝΙΚΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡ..ΕΓΚΑΤΑΣΤ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΡΔΟΥ 

 

70-

6662.0002 

 

    389,98 

ΣΥΝΟΛΑ    4.174,88

€ 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο 
                                                                           Απόφ. 312/2016  (Α.Δ.Α: ΩΠΔΚΩ1Ρ-ΦΘ7 )   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για 
τακτοποίηση οφειλών για τις υπαγωγές των αυθαιρέτων ακινήτων του δήμου μας  (Υπόλογος-

υπάλληλος κ. Γερακιός Εμμανουήλ) 

(Εισήγηση Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας  με αρ. πρωτ. 2/59630/21-7-2016) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της ομάδας εργασίας 
πολεοδομικής «τακτοποίησης» δημοτικών ακινήτων, με αρ. πρωτ. 2/59630/21.07.2016 στην οποία 
αναφέρονται τα κάτωθι: 
 

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για ορισμό υπόλογου υπαλλήλου και ένταλμα προπληρωμής 

Σχετ.: α. το υπ’ αρ. πρωτ.: 2/57405/14-07-2016 έγγραφό μας 

          β. το υπ’ αρ. πρωτ.: 2/57933/15-07-2016 έγγραφο του Τμήματος  Προϋπολογισμού 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4763/27-11-2015 απόφαση Δημάρχου, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας 
για τη διεκπεραίωση των εργασιών υποβολής αιτήσεων αναστολής επιβολής κυρώσεων και 
πολεοδομικής «τακτοποίησης» δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013. 

Με το (α) σχετικό έγγραφό μας ζητήσαμε οικονομικό κωδικό προκειμένου να γίνονται οι 
υπαγωγές των αυθαιρέτων ακινήτων από την ομάδα μας καθώς το τέλος υπαγωγής ανέρχεται στα 15€ 
ανά υπαγωγή στο σύστημα του Υπουργείου. Το Τμήμα Προϋπολογισμού απάντησε με το (β) σχετικό 
έγγραφο και μας ενημέρωσε για την ύπαρξη κωδικού. 

Κατόπιν τούτου, εισηγούμαστε: 
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Α) Τον ορισμό υπόλογου υπαλλήλου και συγκεκριμένα τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών κ. Γερακιό Εμμανουήλ, για να τακτοποιεί τις οφειλές για τις υπαγωγές των 
δημοτικών ακινήτων στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και  

Β) Την έγκριση της διάθεσης του ποσού των 450€ (30 υπαγωγές) για διάρκεια τριμήνου.  
Επειδή η ομάδα μας έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες τακτοποίησης δημοτικών ακινήτων και 

εκκρεμούν οι υπαγωγές στο σύστημα, παρακαλούμε άμεσα όπως επιληφθείτε του θέματος.  
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μουτάφη Δήμου-Μιχαήλ) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  
 την εισήγηση της ομάδας Εργασίας Πολεοδομικής «Τακτοποίησης» Δημοτικών Ακινήτων, με αρ. 

πρ. 2/59630/21-07-2016, 

 τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 το άρθρο 72 παρ. δ΄ του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

και ορίζει τον κ. Γερακιό Εμμανουήλ, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€), σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και 
τέλη», που θα εκδοθεί για να τακτοποιεί τις οφειλές για τις υπαγωγές των δημοτικών ακινήτων 
στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.  
 

     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 28η  Οκτωβρίου 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. 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 10ο 
                                                                           Απόφ. 313/2016  (Α.Δ.Α: ΩΣΞ5Ω1Ρ-0Β6 )   

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου « Βελτίωση και Διαμόρφωση Βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό 
κέντρο Καλλιπάτειρα» προϋπολογισμού 30.000,00 Ευρώ  με αναθεώρηση και ΦΠΑ.      

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/60619/25-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σνης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 16/60619/25-07-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 
 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/60363/25-7-2016 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:   

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», προϋπ: 30.000,00 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 Θεοδοσίου) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 25/7/2016 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. 16/60017/22-7-2016  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, για το έργο:   

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» με προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 
 

     Τακτικά Μέλη  
1)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

    

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3)  Περάκης 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)   Κολιάδης Θεοδόσης, Πολιτικός Μηχανικός,  Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
 

2) Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   
Υποδομών. 
 

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

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/60619/25-7-2016, 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 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», 
προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 
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Τακτικά Μέλη  

1)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

    

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

3)  Περάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε..    
 

 

ΘΕΜΑ 11ο 
                                                                         Απόφ. 314/2016  (Α.Δ.Α:  7ΨΨ6Ω1Ρ-ΜΝΚ)  

 Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Γενναδίου»   προϋπολογισμού 
234.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.    

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/60645/25-7-2016) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σνης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 16/60645/25-07-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/60367/25-7-2016 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:   

      «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ»,  προϋπ: 234.000,00 

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 Θεοδοσίου) 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

 

       Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 25/7/2016 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/ 60017/22-7-2016  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, για το έργο:   

 «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» με προϋπολογισμό 
234.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  
1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     
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3)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 

    

       Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Φωτίου Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  3)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος 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)   Κολιάδης Θεοδόσης, Πολιτικός Μηχανικός  ,  Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
 

2) Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   
Υποδομών. 
 

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/60645/25-7-2016, 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 «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου 
Γενναδίου», προϋπολογισμού 234.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 
    

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Φωτίου Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

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

 

ΘΕΜΑ 12ο 
                                                                           Απόφ. 315/2016  (Α.Δ.Α: 6ΟΤΙΩ1Ρ-ΡΝΘ )   

Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 234.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/60214/22-7-2016) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σνης Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 16/60214/22-07-2016, ως κατωτέρω: 
  



58 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου 
Γενναδίου»      

     Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου 
Γενναδίου»  προϋπολογισμού 234.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 15-7335.0002, με πίστωση # 
234.000,00 # 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 Θεοδοσίου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης της μελέτης 
αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

 Την με αριθ. 16/60214/22-07-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
 την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους  όρους διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου  
«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου», προϋπολογισμού 234.000,00 €  ( με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 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   

O ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού 234.000,00  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 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1. Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
4
 

 

1.2.  Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
5
 

                                                 
4 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.  
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1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη Ρόδο:6
 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301 

Telefax : 2241364395 

E-mail
7
 : 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:   2241364607-608-

609-610-612. 
8
 

 

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. 

 

                                                                                                                                            
5
 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.  

6
 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 

7     ˇ    Εφόσον υπάρχει. 

8
 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς9, 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 τις …../……/2016 ημέρα Τρίτη 10. 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€, 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 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:  

1. σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

                                                 
9
 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.  

10
  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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2. σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

3. σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)  ο 
εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

4. σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
5. 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 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. 
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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 
διορθώσεις11, 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.12

  

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, 

                                                 
11

 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά 
με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

12
 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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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 ΚΔΕ13. 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 προσκομισθέντων14

, 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 

                                                 
13

 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. 

14
  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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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 
αυτού15

. 

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 κατωτέρω16

: 

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.  

                                                 
15

  Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική  
υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  

16
 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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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 τους17. 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 νομοθετημάτων18

: 

 

 - 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 19

. 

 - 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 ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ  (με το από 29/09/2015 Συμφωνητικό 
Χορηγίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΗ Α.Ε.) και υπόκειται στις κρατήσεις 20

 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.  

 

                                                 
17

  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

18
  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. 

19
  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

20
  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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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:  
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

  

11.2. Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 234.000,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε 21
: 

 

Δαπάνη Εργασιών    137.619,36€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)      24.771,48€ 

Απρόβλεπτα22
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
     24.358,63€ 

Αναθεώρηση        1.960,21€ 

ΦΠΑ 24%    45.290,32€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 234.000,00€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Κ. Γενναδίου του Δήμου Ρόδου. 

11.4  Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή εγκαταστάσεων για τον Ηλεκτροφωτισμό του Δημοτικού 
Γηπέδου Γενναδίου. 
Πιο συγκεκριμένα : 
Η μελέτη αφορά στην κατασκευή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου». Το 
Δημοτικό Γήπεδο Γενναδίου βρίσκεται εντός του οικισμού της Δ.Κ. Γενναδίου πλησίον του νέου 
Δημοτικού Σχολείου. Για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου θα χρησιμοποιηθούν 4 υδραυλικά 
ανακλινόμενοι ιστοί ύψους 18m. Σε κάθε ιστό θα εγκατασταθούν 5 προβολείς μεταλλικών 
αλογονιδίων στενής δέσμης ισχύος 2.000W έκαστος και ένας προβολέας ιωδίνης 1000W. Οι ιστοί θα 
μπορούν να φέρουν έως και 8 προβολείς 2.000W έκαστος και θα εγκατασταθούν στις γωνίες του 
γηπέδου πλησίον του ορίου περίφραξης, ώστε ο χώρος πέριξ του αγωνιστικού χώρου να μπορεί να 
αξιοποιηθεί μελλοντικά για την κατασκευή εγκαταστάσεων στίβου. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνεται η 
κατασκευή του απαραίτητου ηλεκτρολογικού δικτύου για την ηλεκτροδότηση των προβολέων επί των 
ιστών. Ο φωτισμός που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καλύπτει το γήπεδο ως προς 
το φωτισμό για αγώνες έως και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 

 

                                                 
21

 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

22  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.. 



67 

 

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 διακόσιες σαράντα (240) 

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης23
.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες24
 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 25

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά . 

                                                 
23

  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

24
 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. 

25
 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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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφορά, 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 υπηρεσίας26, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 
3.774,19€. 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 ΚΔΕ27

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή 
τον υπέρ ού 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  ………….28

. 

 

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 Ανάδοχο29

  

 

16.2. ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  30
 

  

                                                 
26

  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. 

27
 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

28
 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. 

29
 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.  

30
 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% 

31
 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 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 Αρχή32

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ ή με email. 
33

 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 34

 από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών35

. 

 

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.  
                     

                                                 
31

 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. 

32
  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

33
  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

34
 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). 

35 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 έργου36

.  

 

 

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  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ37

 και στην Α1 τάξη και άνω 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. 
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 τους38, 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 

                                                 
36

  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

37
 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.  

38
 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 26ης
 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.  

8.  Τεχνική ικανότητα39
. 

 ……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

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 δικαιολογητικά40

: 

                                                 
39

 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. 
40

 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 
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23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.41
 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 42

 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, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση43

 (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.  

                                                                                                                                            
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 

41
 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 

προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

42
 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  

43
  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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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, εκκαθάριση44, 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 πρόσωπα45

 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. 

                                                 
44

  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 
ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

45
  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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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 οργανώσεις46

.  

  

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 ΚΔΕ47

). 

 

                                                 
46 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 

47
  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 Ικανότητας48
 

  ……………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………  

 

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 

                                                 
48

 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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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 49

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 50

.  

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΄ αριθ. 
556/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αριθμ. 39/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

25.2
51

 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

52
 
53

 

 

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. 15-7335.0002, 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 13ο 
                                                                          Απόφ. 316/2016  (Α.Δ.Α: ΩΞΔ4Ω1Ρ-Ν6Χ  )   

Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου 
ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/60774/25-7-2016) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σνης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 16/60774/25-07-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»    

   

        Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»    

                                                 
49

 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. 

50
  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 

σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

51
 Προαιρετική επιλογή. 

52
 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.  

53
 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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προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α. 15-7336.0018, με πίστωση # 30.000,00 # 
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 Θεοδοσίου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης της μελέτης 
αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 

 Την με αριθ. 16/60774/25-07-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   
 την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  
«Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα», 
προϋπολογισμού 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω: 

  

«« ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

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   

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

 

Προϋπολογισμού  30.000,00Ευρώ (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. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1. Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ.
54

 

 

                                                 
54 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, ν α γίνεται 
ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) 
κ.ο.κ.  
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1.2.Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
55

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

που έχει έδρα τη Ρόδο:56
 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301 

Telefax : 2241046361 

E-mail
57

 : 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 ……………………….., ……/…../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. 

58
 

 

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. 

                                                 
55

 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. 

56
 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 

57 Εφόσον υπάρχει. 

58
 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς59, 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 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.  

                                                 
59

 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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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 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 
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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 
διορθώσεις60, 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.61

  

 

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 

                                                 
60

 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά 
με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

61
 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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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 ΚΔΕ62. 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 
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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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των αρχικώς προσκομισθέντων63
, 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 κατωτέρω64

: 

 

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 
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  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν 
για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 
64

 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 
τους65. 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 νομοθετημάτων66

: 

 

 - 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 67

. 

 - 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. 
 

                                                 
65

  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 

66
  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. 

67
  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   



85 

 

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 Ιδίους Πόρους Κ.Α. 15-7336.0018 (αριθ. ενάρ. έργου 
……………………)68

 και υπόκειται στις κρατήσεις69
 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.  

  

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

11.1. Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
             «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 70
: 

Δαπάνη Εργασιών    17.823,60€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.208,25€ 

Απρόβλεπτα71
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 

Ο.Ε.) 
3.154,78€ 

Αναθεώρηση 6,92€ 

ΦΠΑ 24% 5.806,45€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  30.000,00€ 

 

                                                 
68

  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. 

69
  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  

70
 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών. 

71  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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11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο βοηθητικός χώρος ρίψεων σφαίρας, σφύρας και 
ακοντίου στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα του Δήμου Ρόδου. 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η μελέτη αφορά  την κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του χώρου, ώστε να καταστεί ο χώρος 
ασφαλέστερος, καθώς και η κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση νέου κλωβού ρίψεων.  

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: 
 

• Γενική εκσκαφή για την διαμόρφωση του χώρου 

• Καθαίρεση μεμονομενων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  
•  Καατασκευή περιμετρικόυ σενάζ και κιγκλιδωμάτων περίφραξης  για την ασφαλή  λειτουργία 

του χώρου 

•  Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα  για τη τοποθέτηση του κλωβού ρίψεων  
 

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. 
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ογδόντα (80) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης72

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες73
 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 74

.  

 

 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 υπηρεσίας75, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 
483,87€. 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 ΚΔΕ76

. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή 
τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση. 
 

 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  
……/……/201677

. 

 

                                                 
72

  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 

73
 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. 

74
 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.  

75
  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. 

76
 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες 

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

77
 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. 
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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 Ανάδοχο78

  

 

16.2  ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 79
 

  

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% 

80
 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 Αρχή81

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή με 

                                                 
78

 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.  

79
 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 50 του ΚΔΕ, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες. 

80
 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. 

81
  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
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 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 
προσφορών83

. 

 

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 έργου84

.  

 

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.
85

 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. 
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 τους86, 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 
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  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

83 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 157 παρ. 1 α) εδάφιο γ του 
Ν.4281/2014). 

84
  Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 143). 

85
 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.  

86
 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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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 26ης
 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.  

8.  Τεχνική ικανότητα87
. 
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 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 
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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 δικαιολογητικά88

: 

 

23.1. Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.89
 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 90

 κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών. 

                                                                                                                                            
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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 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 

89
 Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην περίπτωση αυτή 

προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

90
 Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.  
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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, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση91 (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, εκκαθάριση92, 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 πρόσωπα93

 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 

                                                 
91

  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. 

92
  Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

93
  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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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 οργανώσεις94

.  

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 

                                                 
94 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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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 ΚΔΕ95

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας96
 

 …………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………  

 

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 

                                                 
95

  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.  

96
 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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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 97

.   

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής 98

.  

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 
526/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 133/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου. 

25.2
99

  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

100
 
101
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 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. 

98
  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του ΚΔΕ. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο 

σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

99
 Προαιρετική επιλογή. 

100
 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.  

101
 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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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 
133/2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΕΩ1Ρ-ΝΕΦ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7336.0018, 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 14ο 
                                                                         Απόφ. 317/2016  (Α.Δ.Α:  7ΤΠΘΩ1Ρ-ΨΗΕ)   

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση εγκαταστάσεων βρεφονηπιακού 
σταθμού Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού 10.000,00 Ευρώ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/60218/22-7-2016) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 16/60218/22-07-2016, ως κατωτέρω: 
  

«Θέμα: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Σορωνής Ρόδου. »,προϋπ: 10.000 €  

1.   Με την υπ αριθμό απόφαση 527/2016 του Δημοτικού Συμβούλιου εγκρίθηκε η μελέτη του 
έργου «Συμπλήρωση εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου.» , 
προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με απευθείας 
ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 εκτέλεσης  
του έργου: «Συμπλήρωση εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου», 

προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) στην εργοληπτική επιχείρηση «Μητσόπουλος Θωμάς & ΣΙΑ 
ΕΕ» με αριθμό ΜΕΕΠ 22241 (ημερομηνία λήξης  27-06-2019). 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή 

      Να αναθέσει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου», προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Μητσόπουλος Θωμάς & ΣΙΑ ΕΕ»  με αριθμό ΜΕΕΠ 22241(ημερομηνία 
λήξης  27-06-2019), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου 

και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ Κολιάδη Θεοδοσίου) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/60218/22-07-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
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 Το ΠΔ 171/87 άρθρο 9 παράγραφος 4, 

 Το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, παράγραφος 13,  

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

παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4071/2012, 

 Την με αρ. 527/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Eγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συμπλήρωση εγκαταστάσεων 
βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής Ρόδου»  προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με ΦΠΑ στην 
εργοληπτική επιχείρηση «Μητσόπουλος Θωμάς & ΣΙΑ ΕΕ»  με αριθμό ΜΕΕΠ 22241 (ημερομηνία 
λήξης 27-06-2019), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία». 

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

αριθ. 239/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΦΦΩ1Ρ-ΑΘ4), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7311.0022 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 15ο 
                                                                           Απόφ. 318/2016  (Α.Δ.Α: 6ΒΗΔΩ1Ρ-ΓΝΑ )   

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 113/2016 
απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (Υπόλογος-υπάλληλος Σφυρίου Μιχαήλ) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/50020/21-6-2016) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου,  με αρ. πρωτ.: 16/50020/21-06-2016, ως κατωτέρω: 
  

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ :  
    

 Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 914/2016 συνολικού ποσού "3.592,65€". 

    Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Σφυρίου Μιχαήλ μετά 
από την αρ. 113/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ 
σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 
 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Χρηματικό ένταλμα 914/2016  3.592,65 € 

Αρ. παραστατικού γραμματίου είσπραξης Eθνικής Τράπ. 92/25-05-2016   -  274,96, € 

Αρ. παραστατικού γραμματίου είσπραξης Εθνικής Τράπ. 93/25-05-2016   -3301,14, € 

Αρ. παραστατικού γραμματίου είσπραξης Εθνικής Τράπ. 80/14-06-2016   -16,55, € 

 ……………………….. 
                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 
απόφαση για : 
- την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ.  914/2016) 
συνολικού ποσού 3.592,65 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Σφυρίου Μιχαήλ από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής. 
 

Συνημμένα:  
1. Αρ. γραμματίου είσπρ.  92 (25-05-2016)  Εθνικής τράπ.  
2. Αρ. γραμματίου είσπρ.  93 (25-05-2016) Εθνικής τράπ. 
3. Αρ. γραμματίου είσπρ.  80 (14-06-2016) Εθνικής τράπ 
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* Τα ισόποσα παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας προσκομιστούν  
μόλις αυτά εκδοθούν από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ και μου αποσταλούν». 
(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου και του υπολόγου υπαλλήλου Σφυρίου Μιχαήλ) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/50020/21-06-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72  παρ. δ΄ του Ν.3852/2010, 
 Το άρθρο 172, Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Σφυρίου Μιχαήλ, βάσει της 
προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

16/50020/21-06-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής αρ. 914/2016, συνολικού ποσού 3.592,65 € (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο 

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 113/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΝΡ2Ω1Ρ-ΦΔΧ) 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για  τα παρακάτω έργα: 
 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. 

 

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. 914/2016 συνολικού 3.592,65 € εκδόθηκε στο όνομα του 
Δημοτικού Υπαλλήλου Σφυρίου Μιχαήλ 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 914/2016          3.592,65 €  

Αρ. παραστατικού γραμματίου είσπραξης Eθνικής Τράπ. 92/25-05-2016                       -  274,96, € 

Αρ. παραστατικού γραμματίου είσπραξης Εθνικής Τράπ. 93/25-05-2016                       -3301,14, € 

Αρ. παραστατικού γραμματίου είσπραξης Εθνικής Τράπ. 80/14-06-2016                           -16,55, € 

___________________________________________________________________________ 

 

ΣΥΝΟΛΟ   3.592,65 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                         μηδέν 0,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο 
                                                                          Απόφ. 319/2016  (Α.Δ.Α: ΩΞ5ΠΩ1Ρ-ΦΕΓ )   

Ανάκληση της απόφασης 56/2013 της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α. ΒΕΤ9Ω1Ρ-ΑΧΞ) περί της 
αποδοχής δωρεάς, λεωφορείου 13 θέσεων Mercedes φορ. ισχύος 16 HP (αρ. άδειας κυκλοφορίας 
ΡΟΖ 7399) από την εταιρεία «Μιχαήλ Σισαλούης Ε.Π.Ε.», για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.  
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(Εισήγηση Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  με αρ. πρωτ. 14/60382/25-07-2016)

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας και 
Προαγωγής Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και τρίτης Ηλικίας Δήμου Ρόδου,  με 
αρ. πρωτ.: 14/60382/25-07-2016, ως κατωτέρω: 
  

«Θέμα: Ακύρωση δωρεάς  
Με την υπ΄αριθμ. 56/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η δωρεά  ενός  (1) 
λεωφορείου δεκατριών θέσεων (13) (συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού), τύπου Mercedes 

φορ. Ισχύος 16 ίππων, με αριθμό πλαισίου WDB6023821R351005 και αριθμό άδειας κυκλοφορίας 
ΡΟΖ 7399, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Ρόδου, από την 
εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΑΛΟΥΗΣ Ε.Π.Ε.» Α.Φ.Μ. 095348468, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 
την κα Στεργούλα Οίκουτα. 
 

Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αποδείχτηκε ότι το εν λόγω αυτοκίνητο οφείλει τέλη κυκλοφορίας 
πέντε ετών που δεν δύναται ο Δήμος Ρόδου να εξοφλήσει.  
 

Για το λόγο αυτό ζητείται η ακύρωση της αποδοχής δωρεάς για το λεωφορείο δεκατριών θέσεων (13) 
(συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού), τύπου Mercedes φορ. Ισχύος 16 ίππων, με αριθμό 
πλαισίου WDB6023821R351005 και αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΡΟΖ 7399, για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Ρόδου, από την εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΙΣΑΛΟΥΗΣ Ε.Π.Ε.» Α.Φ.Μ. 095348468, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Στεργούλα 
Οίκουτα». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αντιδημάρχου Δ/νσης Προστασίας και Προαγωγής Υγείας, Κοινωνικής 

Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και τρίτης Ηλικίας κ. Άννα Ζωάννου) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 14/60382/25-07-2016, εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας και Προαγωγής 
Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων Δήμου Ρόδου, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Ανακαλεί την με αρ. 56/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (Α.Δ.Α.: 
ΒΕΤ9Ω1Ρ-ΑΧΞ)  περί της αποδοχής δωρεάς ενός (1) λεωφορείου δεκατριών θέσεων (13) , τύπου 

Mercedes φορ. Ισχύος 16 ίππων, με αριθμό πλαισίου WDB6023821R351005 και αριθμό άδειας 
κυκλοφορίας ΡΟΖ 7399, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου 
Ρόδου, από την εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΣΑΛΟΥΗΣ Ε.Π.Ε.» Α.Φ.Μ. 095348468, η οποία 
εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Στεργούλα Οίκουτα» και ακυρώνει την παραπάνω δωρεά, γιατί 
κατά την διαδικασία μεταβίβασης αποδείχτηκε ότι το εν λόγω αυτοκίνητο, οφείλει τέλη κυκλοφορίας 
πέντε ετών που δεν δύναται ο Δήμος Ρόδου να εξοφλήσει.  
 

  

ΘΕΜΑ 1ο
  (εκτός ημερήσιας )                                                            Απόφ. 320/2016  (Α.Δ.Α: 6ΞΦ6Ω1Ρ-ΗΙΘ  )   

«Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής 

Ενότητας έτους 2016»                                                               
  (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/61791/28-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 
προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2 /61791/28-7-2016, ως κατωτέρω: 
Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών   του Πρόχειρου  διαγωνισμού     για τη   
            «προμήθεια     << συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις 
ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου>>  έτους 

2016     
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Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου πρακτικού της επιτροπής του 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια  «συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών 
πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας 
Ρόδου  έτους 2016   
  γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου   έτους 2016. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τoν  Πρόχειρο διαγωνισμό      για την προμήθεια «συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και 
υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου»  

 

Στη Ρόδο στις 21 Ιουλίου   2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 το πρωί,  στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών,  η συνήλθε η Επιτροπή  η επιτροπή διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης  
διαγωνισμών προμηθειών    η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  και που απαρτίζεται από τους :  
 

1. Αφαντενός Νικόλαος ,  (πρόεδρος), Π.Ε. μόνιμος υπάλληλος  
2. Κανάκας  Εμμανουήλ, Δ.Ε. μόνιμος  υπάλληλος    
3. Αντωνάτος Γεράσιμος, Π.Ε.   μόνιμος  υπάλληλος  
 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων 
του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για τη προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα 
και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της 
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου»ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.599,46   ευρώ με το Φ.Π.Α., με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υλικών.  
 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 
προσφορών την  10η

 πρωινή, συμμετείχε και κατέθεσαν προσφορά εγκαίρως  οι κάτωθι  προμηθευτές: 
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – COSMOS GRASS ENTERPRISE 

IKE 

 ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. 
 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10η
 πρωινή), η επιτροπή 

διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο της προσφοράς των συμμετεχόντων  για να ελέγξει το δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήταν: 
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 
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 προσφέροντα ότι η προσφορές ισχύουν για ολόκληρο το έτος 2016. 
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)εξουσιοδότηση στο καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο.  
ΣΤ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα 
υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου με δικά του έξοδα . 
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέρων στην οποία  θα δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα 
κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη και ο τόπος εγκατάστασης του. Σε περίπτωση που δεν θα 
υπάρχει η παραπάνω δήλωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της 
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε περίπτωση που δεν ισχύει το 
εργοστάσιο που δηλώθηκε θα ισχύσει ότι αναφέρεται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς των συμμετεχόντων προμηθευτών και διαπίστωσε ότι : 
 

1)H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – COSMOS GRASS ENTERPRISE IKE 

δεν προσκόμισε κανένα από τα δικαιολογητικά που ζητούνταν από τη διακήρυξη 

  

 οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε και 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  είχαν το ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής το οποία είναι 
σύμφωνα με την 2277/2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία προκηρύχτηκε ο 
διαγωνισμός   και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει 
να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσουν στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού οι ανωτέρω  προμηθευτές. 

 

Μετά  τα ανωτέρω αποκλείεται από το επόμενο σταδιο του διαγωνισμού H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – COSMOS GRASS ENTERPRISE IKE και προχωρούν στο 
επόμενο στάδιο οι εξής προμηθευτές : 

  ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. 
 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των τεχνικών   προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  τεχνικών   προσφορών για τη προμήθεια 
<<συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 
στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου>> διαπίστωσε  ότι: 
 

οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 
που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν 
δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι κατωτέρω  
προμηθευτές: 
 

 ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε. 
 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονομικών  προσφορών των 
συμμετεχόντων.   
Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 
διαπίστωσε τα παρακάτω 

  

Η  προσφορά για τη προμήθεια   που δόθηκε από τους  διαγωνιζόμενους   ήταν η κάτωθι 
 

Α.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ

Ρ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 
ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑ
ΜΠΟΣ – 

ΕΥΑΓΓΕΛ
ΟΣ Ε.Δ.Ε. 

  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕ
ΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ 

 

  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΡΙΜΠΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ – 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Ε.Δ.Ε. 
 

   

  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΑΠΑΝΔΡ
ΕΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ  

  

1 
Προμήθεια  χλοοτάπητα 
νεότερης γενιάς  

Μ²  770,00  15,68 15,52 12.073,60 11.950,40 

2 

Προμήθεια ειδικά 
διαβαθμισμένου 
πυριτικού αδρανούς  

Τον.  8,47  257,25 254,63 2.178,91 2.156,72 

3 

Προμήθεια ειδικά 
διαβαθμισμένου 
τρίμματος ελαστικού  

Τον.  10,164  294,00 291,00 2.988,22 2.957,72 

4 

Προμήθεια 
πολυουρεθανικής κόλλας 
δύο συστατικών  

Τον.  0,154  4.116,00 4.074,00 633,86 627,40 
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5 
Προμήθεια ταινίας 
συγκόλλησης  

Χλμ.  0,5005  
1.176,00 1.164,00 588,59 582,58 

6 

Εργασία αποξήλωσης 
παλαιού και εφαρμογής 
νέου συνθετικού τάπητα  

Τεμ.  1  1.136,80 1.125,20 1.136,80 1.125,20 

        

 ΣΥΝΟΛΟ     19.599,98 € 19.400,02 € 

 Φ.Π.Α. 24%     4704,00 € 4.656,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     24.303,98 € 24.056,02 € 

 

Η προσφορά του Προμηθευτή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ήταν οικονομικότερη. 
  

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια συνθετικού 
χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου 

Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  
 Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

 Να κατακυρώσει τη προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών 
πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της 
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στον προμηθευτή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  με 
συνολικό ποσό 19.400,02  € χωρίς το   Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 24.056,02 € με 
Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν οικονομικότερη 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 2/61791/28-7-2016, εισήγηση του τμήματος προμηθειών της  Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 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 

 Τo Π.Δ. 60/2007 <<περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ 64/Α) 

 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 

 Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 
 το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08/08/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας , 

οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
 την 471/2016  απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η διαγωνιστική 

διαδικασία για την  προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις 
ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

 την υπ΄ αριθμό 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  
 Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί. 
  Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στο Κ.Α. 15-7135.0016 ,   του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη  πίστωση  24.600,00  €.  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 Α) εγκρίνει  αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για την προμήθειας «συνθετικού χλοοτάπητα και 
υλικών και υλικών πλήρωσης για τις ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της 
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

 

Β) Κατακυρώνει τη προμήθεια «συνθετικού χλοοτάπητα και υλικών και υλικών πλήρωσης για τις 
ανάγκες του γηπέδου 5χ5 στο πάρκο Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στον 
προμηθευτή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ»   με συνολικό ποσό 19.400,02  € χωρίς το   Φ.Π.Α. ήτοι 
συνολικά 24.056,02 € με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν η οικονομικότερη. 
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ΘΕΜΑ 2ο
  (εκτός ημερήσιας )                                                                     Απόφ. 321/2016  (Α.Δ.Α: ΩΙΑΡΩ1Ρ-ΟΞΔ 

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή ΛΟΥΚΑ 
ΡΑΚΟΥΝΑΚΗ"      

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/50020/21-6-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.: 16/61870/28-7-2016, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ», προϋπ: 56.097,56€ (με αναθεώρηση, άνευ Φ.Π.Α),           
                               

Σε συνέχεια της διεξαγωγής  του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου του θέματος, ο οποίος 
διεξήχθη στις 20/07/2016 και ώρα 10:00  
Παρακαλούμε όπως : 
1) Εγκρίνετε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και σας στάλθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
2) Κατακυρώσετε τον διαγωνισμό στον μειοδότη, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
3) Εξουσιοδοτήσετε την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
   

  (Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση 

και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος)      

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής επαναληπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ ( άρθρο 6 του Ν.3669/08) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 
εκτελέσει το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ» 
Προϋπ: 69.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)» 

    

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα Τετάρτη 20 του 
μηνός Ιουλίου  του έτους 2016 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/56649/12-7-2016, 

ΑΔΑ: 6ΥΜΣΩ1Ρ-ΟΕ1, ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών η οποία εκδόθηκε σε 
συνέχεια της υπ’ αρ. 265/4-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό του από 8-6-2016 άγονου διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση να ορίσει 
νέα ημερομηνία διεξαγωγής με τους ίδιους όρους και την ίδια επιτροπή) και  οι παρακάτω: 
Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος  
Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,  υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 
αναπληρωματικός αντικαθιστώντας το τακτικό μέλος Σφυρίου Μιχαήλ λόγο υπηρεσιακού κολλήματος.  
Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως μέλος 

αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής επαναληπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το 
συγκεκριμένο έργο , σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 72/2016 και 265/4-7-2016  απόφασεις της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν    
76/ 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) , για την ανάδειξη αναδόχου 
για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ», 
προϋπολογισμού 69.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).   
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4.1α της διακήρυξης η Επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 όπου και κηρύχτηκε η 
έναρξη της παραλαβής των προσφορών.  
Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 
διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρου 2, του Ν.3669/08 και του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης:   

1. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ  

2. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

3. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
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5. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 

6. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

7. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

8. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.  

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, όπου αναγράφεται η επωνυμία καθ' ενός εκ των διαγωνιζομένων και πάνω στον οποίο 
ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται κλειστός φάκελος 
δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 
προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει 
την άφιξη ταχυδρομικών προσφορών από αλλοδαπούς υποψήφιους σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 
διακήρυξης του διαγωνισμού. Διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν ταχυδρομικώς προσφορές. Μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτός κανένας άλλος φάκελος προσφοράς. 
Στη συνέχεια της συνεδρίασης η οποία συνεχίζεται δημόσια, η επιτροπή ανοίγει τους  φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επιδόσεως, και καταγράφει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα μονογράφει, ελέγχει την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, κατόπιν αποσφραγίζει τις 
οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και ανακοινώνει τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόμενο και καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε 
πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Αρχικός Πίνακας Μειοδοσίας). 
Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, ελέγχει για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του 
(σύμφωνα με τα πτυχία που μπορούν να συμμετάσχουν), όπως αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα  
περιληπτικά  και κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακήρυξης, ή το 
νόμο περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων για τον καθένα από τους ενδιαφερόμενους. Η επιτροπή 
κατήρτισε τον σχετικό συνημμένο πίνακα ελέγχου δικαιολογητικών ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος πρακτικού.  
Στην συνέχεια ελέγχεται για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς: 
Ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο τιμολόγιο προσφοράς και στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, η ορθότητα συμπλήρωσης του τιμολογίου προσφοράς 
και του εντύπου οικονομικής προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των  επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, η δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση και η μέση έκπτωση και γίνεται η 
συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα 
γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και της διακήρυξης της 
δημοπρασίας. 
Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 
επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών. 
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην διαβίβαση στοιχείων των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν 
στον διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/21-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, στους φορείς έκδοσής τους για έλεγχο της γνησιότητάς τους, από όπου 
επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά τους.  
Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως περιγράφεται παραπάνω, φαίνεται 
στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού - Τελικός Πίνακας Μειοδοσίας – απ’ όπου προκύπτει 
ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσό 
προσφοράς 26.365,85€  (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 53 %.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού) 

Οι παρακάτω υπογράφοντες, 
1) Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Γραφείου Δυτικής Ρόδου της 
Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος   
2) Ράμος Βασίλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 
3) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 
αποτελούντες την νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής επαναληπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το 
έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ», σύμφωνα με την 
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υπ’ αριθμόν 72/2016 και 265/4-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 
οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 76/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου 
Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών) στις 20-07-2016 και ώρα 10:00, για διενέργεια του διαγωνισμού 
και την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ - 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ προϋπολογισμού 56.097,56€ (συπεριλαμβανομένου της Αναθεώρησης, ανευ Φ.Π.Α.) 
και έχοντας υπόψη: 
To πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος που διεξήχθη την 20-07-2016. 

Την υπ’ αριθμόν 16/60206/22-7-2016 ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής για το αποτέλεσμα. 
Το γεγονός ότι παρήλθε το πενθήμερο και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 
Τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22, παρ. 10 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), το άρθρο 27 του Ν.3669/08 και το 
άρθρο 3, παρ. 5 & 6 του Ν. 3263/04 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Σας αποστέλουμε 

Τα πρακτικά του επαναληπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι Μειοδότρια 
Προσφορά, είναι οι προσφορά της εργοληπτικής επιχειρήσης: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης: 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 
53,00% 

με συνολικό ποσό προσφοράς 19.270,00€ για εργασίες (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), με μέση έκπτωση 53,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 26.365,85€ (με Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.) και παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την 
έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 
22  και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού) 

  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/61780/28-7-2016, εισήγηση του τμήματος τεχνικών έργων και υποδομών  
 Το Ν.3852/2010 

 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 102. 

  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.   

   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. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 
1) Εγκρίνει το αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ  
2) Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.» με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης: 

                                                 
102  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 
53,00% 

με συνολικό ποσό προσφοράς 19.270,00€ για εργασίες (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), με μέση έκπτωση 53,00% και συνολικό ποσό προσφοράς 26.365,85€ (με Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.)   
3)Εξουσιοδοτείται η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

 

ΘΕΜΑ 3ο
  (εκτός ημερήσιας )                                                       Απόφ. 322/2016  (Α.Δ.Α: 7ΨΘΔΩ1Ρ-ΡΗΠ)   

Έγκριση φακέλου έργου, συγγραφής υποχρεώσεων  και τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης 
μελετών και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη - έρευνα στο 
νηπιαγωγείο Μαριτσών"                                                                           
                         

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/61832/28-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.: 16/61832/28-7-2016, ως κατωτέρω: 
«Θέμα : Έγκριση Φακέλου Έργου, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης 
μελετών και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα στο νηπιαγωγείο 
Μαριτσών».   
H Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση 
φθορών – καθιζήσεις στο κτήριο του νηπιαγωγείου Μαριτσών πρέπει να εκπονήσει γεωτεχνική μελέτη 
προκειμένου να διερευνηθούν οι γεωτεχνικές παράμετροι του εδάφους.  
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου δεν διαθέτει στο δυναμικό της Υπάλληλο 
Μηχανικό με την ειδικότητα του Γεωλόγου – Γεωτεχνικού ούτε κυρίως και τον απαιτούμενο τεχνικό 
εξοπλισμό (γεωτρύπανο κλπ) και συνεπώς δεν είναι σε θέση να εκπονήσει τη γεωτεχνική μελέτη αυτή. 
Ως εκ τούτου με το υπ’ αριθμό πρωτ  16/60688/25.07.2016 έγγραφό της ζήτησε από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Τεχνικών Έργων τη σύνταξη της ανωτέρω  μελέτης. Η Δ/νση Τεχνικών  Έργων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το υπ.  αριθμ.  πρωτ. : ΔΤΕ 3531/27.07.2016 μας γνωρίζει ότι 
αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη του θέματος, λόγω εξειδίκευσης του αντικειμένου και έλλειψης 
προσωπικού ανάλογης ειδικότητας. 
Η ανάληψη υποχρέωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση θα δεσμευθεί στον Κ.Α. 15-7413.0002. 

Η ανάθεση της ανωτέρω  συμβάσεως  διέπεται από το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα 
όμως με το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης 
μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο 
μελετητή  ή μελετητικό γραφεί Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των 
σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου 
Α’  τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.  
Η συγκεκριμένη μελέτη ανήκει στην κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» και η 
προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 10.484,00€ χωρίς ΦΠΑ που είναι χαμηλότερη από το 30% της 
αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης της κατηγορίας 21 (όπως καθορίστηκε με την Εγκύκλιο 5. Αριθμ. Πρωτ. 
ΔΝΣα/οικ.10757 /ΦΝ439.6/15.02.2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) δηλαδή 
48.120,00 Χ30%=14.436,00€  
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 

Α) έγκριση του φάκελου του έργου, της συγγραφής υποχρεώσεων αμοιβής και των τεχνικών 
προδιαγραφών σύνταξης της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3316/2005 και 
B) την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα στο νηπιαγωγείο 
Μαριτσών» στη μελετήτρια Κρητικού Ελένη που διαθέτει πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 21, με 
αριθμό ΜΕΕΠ 20650, με συνολική αμοιβή 10.483,90€ χωρίς ΦΠΑ 24%, δηλαδή 13.000,00€ με ΦΠΑ 
24% (μικρότερη του 30% του ανώτατου ορίου πτυχίου Α’ τάξης και μικρότερη της προεκτιμώμενης 
αμοιβής).  
    (Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση 

και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος)      

  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/61832/28-7-2016, εισήγηση του τμήματος τεχνικών έργων και υποδομών  
 Το Ν.3852/2010 

 Το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Tον Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κα παροχής 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τον φάκελο του έργου της συγγραφής υποχρεώσεων, του πινακίου αμοιβής 

(προεκτιμώμενη αμοιβή 10.483,9 € προ ΦΠΑ)  και των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης της μελέτης 
με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα στο νηπιαγωγείο Μαριτσών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 3316/2005,  

B) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη – έρευνα στο 
νηπιαγωγείο Μαριτσών» στη μελετήτρια Κρητικού Ελένη που διαθέτει πτυχίο Α΄ τάξης στην 
κατηγορία 21, με αριθμό ΜΕΕΠ 20650, με συνολική αμοιβή 10.483,90€ χωρίς ΦΠΑ 24%, δηλαδή 
13.000,00€ με ΦΠΑ 24% (μικρότερη του 30% του ανώτατου ορίου πτυχίου Α’ τάξης και μικρότερη 
της προεκτιμώμενης αμοιβής).  

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

αριθ. 180/2016 (ΑΔΑ: 7ΥΗ7Ω1Ρ-ΕΩΑ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7413.0002 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 4ο
  (εκτός ημερήσιας )                                                        Απόφ. 323/2016  (Α.Δ.Α:  ΩΓΗ9Ω1Ρ-ΕΙΝ)   

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για χορήγηση 
νέων παροχών Δημοτικών φωτισμών   (υπόλογος υπάλληλος κος Καπετάντσης  Χαράλαμπος)   

 

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/61944/28-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης  
Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ.πρωτ.16/61944/28-7-2016 

  

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. 
Η Δ/νση μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου μας, αιτήθηκε 
από την ΔΕΔΔΗΕ την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Πυλώνας συνολικού 
κόστους 3.327,97 (με το ΦΠΑ και τα έξοδα τραπέζης 0,80 ευρώ) σύμφωνα με το υπ. Αρ. 3726/27-7-

2016 έγγραφο –κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ.  
Οι πληρωμές στη ΔΕΔΔΗΕ (Δ.Ε.Η.) έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 
πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για την 
πληρωμή οποιοσδήποτε δαπάνης από του 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 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 
που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστο μήνα πριν το 
τέλος του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 
Στην Οικονομική Υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για την δέσμευση πίστωσης ύψους 
3.327,97 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2016. 

ΘΕΜΑ : Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπόλογου 
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Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.327,97 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ». 
Να ορίσει ως υπόλογο τον Καπετάντση Χαράλαμπο, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα 
του οπoίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
Η απόδοση λογαριασμού από τον 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.  

       

    (Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη Θεοδόση 

και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος)      

  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αριθμ. 16/61944/28-7-2016, εισήγηση του τμήματος τεχνικών έργων και υποδομών  
 το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  ορίζει τον κ. Καπετάντση Χαράλαμπο , μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την 
διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά 
ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά   (3.327,97 €) σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001, που θα εκδοθεί για τις 
ανάγκες πληρωμής προς την ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην τοπική κοινότητα 
Πυλώνας.  

    Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 
την ανωτέρω υπόλογο υπάλληλο, θα πρέπει να περαιωθεί έως και την  29

η
 Οκτωβρίου 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. 

Β) Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ότι όταν έρχονται εισηγήσεις για ορισμό υπολόγου που 
αφορούν επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού να περιέχεται  στην εισήγηση και η μελέτη της 
εργασίας αυτής. 
 

 

ΘΕΜΑ 5ο
  (εκτός ημερήσιας )                                                        Απόφ. 324/2016  (Α.Δ.Α:  7ΤΔΤΩ1Ρ-ΤΑΤ)   

Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (υπόλογος υπάλληλος κα 
Γιακουμάρου Σμαράγδη)   

 

(Εισήγηση Τμήματος Ταμείου Δ.Υ. 26-7-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την από 26-7-2016 εισήγηση του 
ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως παρακάτω:   
  

 «Θέμα: Διαβίβαση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προς λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και 
απαλλαγής υπολόγου 

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ. 1455/28-06-2016 ΧΕ προπληρωμής (αντίγραφο) του Δήμου Ρόδου, την 
από 13-7-2016 με α.π. 2/57075 απόδοση λογαριασμού (αντίγραφο) από τον υπόλογο κ. Γιακουμάρου 
Σμαράγδη καθώς κα τα δικαιολογητικά απόδοσης και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας». 
  

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κας Κατσαρά Ανθής) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την από 26-7-2016 εισήγηση του τμήματος ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
 το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κας Γιακουμάρου Σμαράγδη, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 1455/2016, συνολικού ποσού 372,96 € (τριακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί 

Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 206/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 

ΩΧΧΗΩ1Ρ-ΑΤΟ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την πληρωμή τελών χρήσης έτους 
2016 μηχανήματος έργου καδοπλυντήριο iveco – jet με αριθμό πλαισίου 188 σε βάρος του Κ.Α. 10-

6323.0001.   

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 
λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 1455/2016 συνολικού ποσού 372,96 € εκδόθηκε στο όνομα 
της  Δημοτικής  Υπαλλήλου Σμαράγδης Γιακουμάρου   για την πληρωμή τελών χρήσης έτους 2016 
μηχανήματος έργου καδοπλυντήριο iveco – jet με αριθμό πλαισίου 188 σε βάρος του Κ.Α. 10-

6323.0001.   

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 1455/2016( επιταγή 39073952-9 ημερομηνία 11/7/2016                          372,96  
Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α Νο 462 (τέλης χρήσης) 372,96 

 

Υπόλοιπο  μηδέν 0,00€ 

 

 

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. 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

              

 

Σάββας Διακοσταματίου                                                              Ατσίδη Ελπίδα  
Αντιδήμαρχος  Οικονομικών                                                                    

                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

 

2. Κορωναίος Ιωάννη 

 

 

 

3. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 

 

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

 

5. Κυριαζής Στέφανος 

 


