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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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

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

 

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 18 / 08-08-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 08 

Αυγούστου 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. 2/64142/04-

08-2016, 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 

πέντε (5) μέλη και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.:   1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Μουτάφη Δήμο-

Μιχαήλ, 4. Ατσίδη Ελπίδα,  5. Παναή Ευαγγελία,    

ΑΠΟΝΤΕΣ: τους κ.κ. 1.Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται  όπως 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν  μπόρεσε να παραβρεθεί 

στην συνεδρίαση 2. Ψυλλάκη Βασίλειο  (δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται  όπως ακριβώς 

προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του από τον κ. Παρδαλό Στέργο ως δεύτερο αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν  μπόρεσε να παραβρεθεί στην συνεδρίαση 

3. Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη) η οποία αναπληρώνεται από τον κ. 

Μανωλάκη Αλέξανδρο, ως τρίτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, ο οποίος αν και 

κλήθηκε δεν  μπόρεσε να παραβρεθεί στην συνεδρίαση 4. 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, 5.  Σπανό Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος),  

 

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Επιτροπής, 

δημοτικής υπαλλήλου, κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κας Καρτάνου Παρασκευής, 

υπαλλήλου 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 και του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανου, 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη 

γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τριών  (3) 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 
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αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την έναρξη της 

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

 

Το 1
ο
 θέμα (1

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί της 

έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και 

του κ. Χατζηκωνσταντάκη Γεωργίου του Νικολάου, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του 

Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.                                                    

 

Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη απόφασης περί 

«έγκρισης πρακτικού της επαναληπτικής άγονης δημοπρασίας για την παραχώρηση με 

αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας» 

 

Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη λήψη  απόφασης περί  «της 

έγκρισης πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε 

Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου έτους 2016” (κωδ. 00-6142.0040)»     

 

 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 1
ο 
                                                             Απόφ. 325/2016  (Α.Δ.Α: 6ΠΗΟΩ1Ρ-ΧΙΒ)   

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις 

πιστώσεων οικ. έτους 2016. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/64133/04-08-2016)                   

 

       Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 

2/64133/4-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

  «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 Προμήθεια  20-7131.0007.0003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε. Καμείρου  

 

60.000,00 

2 Προμήθεια  20-7131.0007.0004 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε. λινδίων  

 

60.000,00 

3  Έργο   15-6142.0007 Έλεγχος αποτύπωση – 

ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για 

την πιστοποίηση παιδικών χαρών 

 

25.000,00 
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Δήμου Ρόδου  

4 Έργο   30-7332.0004 Αποκατάσταση Ασφαλτοτάπητα 

στην πλατεία της Τ.Κ. Δαματριάς  

 

12.000,00 

5 Έργο   30-7333.0087 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 

Δ.Κ. Ιαλυσού και στην Δ.Κ. 

Παραδεισίου   

 

12.000,00 

6 Έργο   30-7335.0005 Αντικατάσταση φωτιστικών σε 

διαδρόμους του Δημαρχιακού 

μεγάρου με φωτιστικά LED για 

εξοικονόμηση ενέργειας  

 

12.700,00 

7 Έργο   30-7326.0044 Αποχέτευση εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Λάρδου 

– αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. 

Λάρδου – 1
Ο
ς Ειδικός 

προϋπολογισμός ( Δίκτυα 1
Η
 Φάση )  

 

 

 

125.200,00 

8 Μίσθωση  70-6233.0002 

 

Μίσθωση μηχανημάτων  έργου για 

την αποκατάσταση των ζημιών που 

προκάλεσε η πυρκαγιά της 18
η
ς  

Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες Ν. 

Ρόδου & Αταβύρου  

 

49.00,00 

9 Μετακίνηση 

υπαλλήλου  

10-6422.0003 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

της υπαλλήλου Μωραϊτου 

Παρασκευής , Αρχιτέκτονα  

Μηχανικού MSc  στο Λονδίνο , για 

να συμμετάσχει σε εκπαίδευση που 

θα πραγματοποιηθεί σε διήμερο 

σεμινάριο από 5 έως 6 Σεπτεμβρίου 

2016 στο πλαίσιο του έργου 

“visits4u” του  Ευρωπαϊκού 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

COSME  

 

1.500.00 

10 Παροχή  70-6063.0003 Παροχή προληπτικής Ιατρικής   

69.000,00 

11 Προμήθεια  10-7134.0003 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού  

 

52.000,00 

                  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 ¨Έργο  30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων 

και κυβόλιθων εκτός πόλεως 

Ρόδου  

 

- 36.000,00 

2 ¨Έργο  30-7336.0004 Αντικατάσταση παλαιών 

ηλεκτρονικών  συσκευών 

ρύθμισης και φωτεινών 

σηματοδοτών με νέας 

τεχνολογίας σε κόμβους με 

 

- 23.000,00 
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φωτεινή σηματοδότηση στην 

πόλη της Ρόδου  

3 Έργο Παροχής  20-6277.0001 Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

και μεταφοράς απορριμμάτων 

και ογκωδών αντικειμένων , 

μηχανικής και χειρονακτικής 

σάρωσης και αποψιλώσεων 

κοινόχρηστων χώρων  

 

 

-4.227.081,00 

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 Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας και της 

Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/64133/4-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και 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, ως ακολούθως: 

 

               ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 ¨Έργο  30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων 

και κυβόλιθων εκτός πόλεως 

Ρόδου  

 

- 36.000,00 

2 ¨Έργο  30-7336.0004 Αντικατάσταση παλαιών 

ηλεκτρονικών  συσκευών 

ρύθμισης και φωτεινών 

σηματοδοτών με νέας 

τεχνολογίας σε κόμβους με 

φωτεινή σηματοδότηση στην 

πόλη της Ρόδου  

 

- 23.000,00 
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3 Έργο Παροχής  20-6277.0001 Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ογκωδών αντικειμένων , 

μηχανικής και χειρονακτικής 

σάρωσης και αποψιλώσεων 

κοινόχρηστων χώρων  

 

-4.227.081,00 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

1 Προμήθεια  20-7131.0007.0003 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε. Καμείρου  

 

60.000,00 

2 Προμήθεια  20-7131.0007.0004 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε. λινδίων  

 

60.000,00 

3  Έργο   15-6142.0007 Έλεγχος αποτύπωση – 

ανασχεδιασμός και κοστολόγηση για 

την πιστοποίηση παιδικών χαρών 

Δήμου Ρόδου  

 

25.000,00 

4 Έργο   30-7332.0004 Αποκατάσταση Ασφαλτοτάπητα 

στην πλατεία της Τ.Κ. Δαματριάς  

 

12.000,00 

5 Έργο   30-7333.0087 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 

Δ.Κ. Ιαλυσού και στην Δ.Κ. 

Παραδεισίου   

 

12.000,00 

6 Έργο   30-7335.0005 Αντικατάσταση φωτιστικών σε 

διαδρόμους του Δημαρχιακού 

μεγάρου με φωτιστικά LED για 

εξοικονόμηση ενέργειας  

 

12.700,00 

7 Έργο   30-7326.0044 Αποχέτευση εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Λάρδου 

– αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. 

Λάρδου – 1
Ο
ς Ειδικός 

προϋπολογισμός ( Δίκτυα 1
Η
 Φάση )  

 

125.200,00 

8 Μίσθωση  70-6233.0002 

 

Μίσθωση μηχανημάτων  έργου για 

την αποκατάσταση των ζημιών που 

προκάλεσε η πυρκαγιά της 18
η
ς  

Ιουνίου στις Δημοτικές Ενότητες Ν. 

Ρόδου & Αταβύρου  

 

49.00,00 

9 Μετακίνηση 

υπαλλήλου  

10-6422.0003 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

της υπαλλήλου Μωραϊτου 

Παρασκευής , Αρχιτέκτονα  

Μηχανικού MSc  στο Λονδίνο , για 

να συμμετάσχει σε εκπαίδευση που 

θα πραγματοποιηθεί σε διήμερο 

σεμινάριο από 5 έως 6 Σεπτεμβρίου 

2016 στο πλαίσιο του έργου 

“visits4u” του  Ευρωπαϊκού 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

 

1.500.00 
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COSME  

10 Παροχή  70-6063.0003 Παροχή προληπτικής Ιατρικής   

69.000,00 

11 Προμήθεια  10-7134.0003 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού  

 

52.000,00 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
                                                       Απόφ. Αρ. 326/2016  (Α.Δ.Α: ΩΘΤ4Ω1Ρ-ΚΤΔ)  

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών  και για διάθεση πιστώσεων 

οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/64132/04-08-2016)  

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/64132/4-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

  «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας  για πολυετών 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: 

                                        ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1. Έργο παροχής 

υπηρεσιών 

20-

6277.0001 

Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ογκωδών αντικειμένων , 

μηχανικής και χειρονακτικής 

σάρωσης και αποψιλώσεων 

κοινόχρηστων χώρων 

2016/50.000,00 

2017/4.210.000,00 

2018/4.210.000,00 

2019/4.210.000,00 

2020/3.578.500,00 

2021/3.578.500,00 

 

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 Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας και της 

Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την με αρ. πρωτ.: 2/64132/4-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 (Η κ. Παναή Ευαγγελία μέλος της μειοψηφίας ψήφισε παρούσα) 

 

και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, 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, ως ακολούθως: 

 

                

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ : 

 

1. Έργο παροχής 

υπηρεσιών 
20-6277.0001 

Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής 

και μεταφοράς απορριμμάτων 

και ογκωδών αντικειμένων , 

μηχανικής και χειρονακτικής 

σάρωσης και αποψιλώσεων 

κοινόχρηστων χώρων 

2016/50.000,00 

2017/4.210.000,00 

2018/4.210.000,00 

2019/4.210.000,00 

2020/3.578.500,00 

2021/3.578.500,00 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο                                                    Απόφ. Αρ. 327/2016  (Α.Δ.Α:  6ΩΗ1Ω1Ρ-ΗΓ5) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου 

προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/64315/5-8-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 

2/64315/05-08-2016 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, 

οικονομικού έτους 2016»,  

  

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Διακοσταματίου Σάββας, αναφέρει ότι  

στην υπ΄αρ. 2/64315/5-08-2016 εισήγηση αναμόρφωσης έγινε εισαγωγή του κωδικού ΚΑ 00-

6737.0005 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση 

του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 

2016», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €. Ύστερα όμως από το υπ΄αρ. 1/61663/4-8-2016 

έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης και επειδή πρόκειται για δαπάνη του 

ΠΔΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί σε υπηρεσία των ΚΑ (60-69) και κατ΄ επέκταση αντί αυτού 

εισάγεται ο κωδικός: ΚΑ 64-6737.0001 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με 

ΔΕΥΑΡ για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής 

πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 2016», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή στον 

Κ.Α. 1322.0026 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτοκόλλου 2/64315/05.08.2016 

 την προφορική διόρθωση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

 (Η κ. Παναή Ευαγγελία, μέλος της μειοψηφίας ψήφισε παρούσα) 

 

      Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος 

και του ετήσιου Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016, ως ακολούθως: 

«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. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

Σύμφωνα με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος Ρόδου επιχορηγείται με το ποσό των 

5.932.983,23 € για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους.  

Ύστερα από τα παραπάνω αποδεχόμαστε και εγγράφουμε το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης 

στο σκέλος των εσόδων του Π/Υ του Δήμου, με Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό.                       

Αναλυτικότερα γίνονται οι κάτωθι εγγραφές: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.932.983,23 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.932.983,23 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α  70-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.000.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  
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1. Κ.Α  00-6492.0001  και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.400.000 €, κατά 1.000.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  

Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης θα προκαλέσει την αύξηση του αποθεματικού                           

(Κ.Α. 9111) κατά το ποσό των 2.932.983,23 €  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.932.983,23 € 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Κανονική αναμόρφωση  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  4131.0024  και τίτλο «Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» προϋπολογισμού  

δαπάνης  300.000 €, κατά 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-

8231.0024. 

2. Κ.Α  4131.0007  και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης  65.000 €, 

κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0007. 

3. Κ.Α  4131.0031  και τίτλο «Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000 €, 

κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0031. 

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 30-7412.0062  και τίτλο «Μελέτη Λιμενικών Έργων για την αποκατάσταση παραλιακής 

οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 11.070 €, κατά 130 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 

2. Κ.Α. 30-7412.0063 και τίτλο «Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την αποκατάσταση 

παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 

Λιμνιονί)» προϋπολογισμού δαπάνης  2.460 €, κατά  40  €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω αύξησης του 

Φ.Π.Α. 

3. Κ.Α. 30-7412.0064 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα για την αποκατάσταση 

παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία 

Λιμνιονί)» προϋπολογισμού δαπάνης 17.220  €, κατά 180 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω αύξησης του 

Φ.Π.Α. 

4. Κ.Α. 30-7412.0065 και τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την αποκατάσταση παραλιακής 

οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου (από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  12.300 €, κατά 200 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. 

5. Κ.Α 00-8231.0024 και τίτλο «Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  300.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Λόγω μη επαρκούς πίστωσης για την 

λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω κράτησης μισθοδοσίας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 

στον Κ.Α. 4131.0024. 

6. Κ.Α 00-8231.0007 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης  

65.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Λόγω μη επαρκούς πίστωσης για την λογιστική τακτοποίηση της εν λόγω 

κράτησης μισθοδοσίας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0007. 

7. Κ.Α 00-8231.0031 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ» προϋπολογισμού  

δαπάνης  5.000 €, κατά 3.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 
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έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Λόγω μη επαρκούς πίστωσης για την λογιστική τακτοποίηση 

της εν λόγω κράτησης μισθοδοσίας. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0031. 

8. Κ.Α 00-6423 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  5.000 €, κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να καλύψει τα 

έξοδα των κριτών για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας 

Χαρίτου (εκατό χουρμαδιές). 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7333.0078 και τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 69.000 €, κατά 32.761 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

2. Κ.Α 15-7331.0028 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 131.900 €, κατά 59.900 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 92.661,00 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7336.0038 και τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου αποκατάσταση βλαβών 

υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκέυη καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτιρίο της πρώην 

παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 72.314 €, κατά 32.761 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-7331.0036 και τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 59.900 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, ενόψει της νέας σχολικής περιόδου και των 

πολλών ελλείψεων που υπάρχουν στα σχολεία εκτός πόλεως Ρόδου. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 92.661,00 € 

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Στην υπ΄αρ. 305/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε εισαγωγή των κωδικών: 

 

1. ΚΑ 61-6142.0007 με τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο 

ακαθάρτων», προϋπολογισμού δαπάνης 53.000 €., εκ παραδρομής εγγράφηκε ως αμοιβή 

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, όμως πρόκειται για έργο και συνεπώς είναι απαραίτητο 

να γίνει η διόρθωση του ανωτέρου κωδικού και αντί αυτού εισάγεται ο κωδικός: 

ΚΑ 61-7326.0004 με τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο   

ακαθάρτων», προϋπολογισμού δαπάνης 53.000 €, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 1322.0004 

2. ΚΑ 64-6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση του αρδευτικού 

δικτύου Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 2016», 

προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €., εκ παραδρομής εγγράφηκε ως προμήθεια υλικών 

συντήρησης, όμως πρόκειται για προγραμματική σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ και συνεπώς είναι 

απαραίτητο να γίνει η διόρθωση του ανωτέρου κωδικού και αντί αυτού εισάγεται ο κωδικός: 

ΚΑ 64-6737.0001 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για την 

αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 

18ης Ιουνίου 2016», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 



11 

 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 

1322.0026 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  94.879,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές λαμβάνοντας 

υπόψη  και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 305/2016 απόφαση της Ο.Ε, αυξάνεται κατά 2.935.393,23 

€ και το τελικό αποθεματικό είναι  3.030.272,39 € 

 

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

 

 

ΕΣΟΔΑ 
221.642.438,77 

 

ΕΞΟΔΑ 
218.612.166,38 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      3.030.272,39 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνουμε ότι λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την ανωτέρω προτεινόμενη αναμόρφωση, το 

Αποθεματικό (Κ.Α. 9111) δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου Ρόδου» 

 

και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου 

και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 
                                                          Απόφ. Αρ. 328/2016  (Α.Δ.Α: Ω289Ω1Ρ-ΚΡΥ) 

Έγκριση όρων διακήρυξης για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου δύο (2) ακινήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου  
 

(Εισήγηση Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας  με αρ. πρωτ. 2/63325/2-8-2016) 
 
 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 2/63325/02.08.2016, δια της οποίας προτείνονται οι όροι διακήρυξης 

για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου δύο ακινήτων (2) που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι 

στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου δύο (2) 

ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου  

 

Έχοντας υπόψη : 

1.  Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α'/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας 

και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2.  Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

3. Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

5.  Τις διατάξεις του Ν.4242/2014  «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας – Εμπορικές Μισθώσεις», 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

6. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

7. Την υπ’ αριθ. 3042/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:66ΒΟΩ1Ρ-Ω0Θ) 
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8. Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 

9. Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: 

6ΧΒΚΩ1Ρ-ΓΙΩ). 

10. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με 

θέμα «Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου».  

11. Την υπ’ αριθ. 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων». 

12. Την υπ’ αριθ. 308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

13. Την υπ’ αριθ. 16/08-04-2015 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου με την οποία «Εισηγείται τη μίσθωση των δύο (2) χώρων στάθμευσης όπως 

αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, και τη διαβίβαση αυτής α) Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο και β) Προς το τμήμα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου για να 

προβεί το τελευταίο σε διαμόρφωση της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο και στη 

συνέχεια…..σε ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης» 

14. Το υπ’ αριθ. 2/31795/17-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού με το οποίο 

βεβαιώνει ότι ο Κ.Α. Δαπανών που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 

2016 είναι ο 10-6232.0001 «Μισθώματα Κτιρίων – Τεχνικών Έργων Ακινήτων»  

15. Την από 22/05/2015 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

16. Την υπ’ αριθ. 259/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΦΦΩ1Ρ-Ε3Υ) για 

την έγκριση διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωση δύο (2) 

ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στη Δ.Κ. Λίνδου 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή να : 

Εγκρίνει τους Όρους Διακήρυξης για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου δύο (2) ακινήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου 

κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

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

της διακήρυξης για τη «Μίσθωση από το Δήμο Ρόδου δύο (2) ακινήτων που θα 

χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου», κλήθηκαν από 

τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
 
   

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την με αρ. 2/63325/02-08-2016 εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α'/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

  Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

 Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

  Τις διατάξεις του Ν.4242/2014  «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας – Εμπορικές 

Μισθώσεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) εγκρίνει τους προτεινόμενους όρους διακήρυξης για τη μίσθωση από το Δήμο Ρόδου δύο 

(2) ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου,  

 

Β) καταρτίζει τους όρους διακήρυξης, βάσει των προτεινόμενων όρων, ως ακολούθως: 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α'/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας 

και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2.  Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

3. Τα άρθρα 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

5.  Τις διατάξεις του Ν.4242/2014  «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας – Εμπορικές Μισθώσεις», 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

6. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους 

των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

7. Την υπ’ αριθ. 3042/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:66ΒΟΩ1Ρ-Ω0Θ) 

8. Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής» (ΑΔΑ: 7ΦΔΑΩ1Ρ-ΘΣΒ) 

9. Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: 

6ΧΒΚΩ1Ρ-ΓΙΩ). 

10. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με 

θέμα «Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Ρόδου». 

11. Την υπ’ αριθ. 1758/2016 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων». 

12. Την υπ’ αριθ. 308/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για την 

εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση και αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

13. Την υπ’ αριθ. 16/08-04-2015 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Λίνδου με την οποία «Εισηγείται τη μίσθωση των δύο (2) χώρων στάθμευσης όπως 

αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, και τη διαβίβαση αυτής α) Προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο και β) Προς το τμήμα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου για να 

προβεί το τελευταίο σε διαμόρφωση της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο και στη 

συνέχεια…..σε ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης» 

14. Το υπ’ αριθ. 2/31795/17-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού με το οποίο 

βεβαιώνει ότι ο Κ.Α. Δαπανών που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το 

2016 είναι ο 10-6232.0001 «Μισθώματα Κτιρίων – Τεχνικών Έργων Ακινήτων»  

15. Την από 22/05/2015 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

16. Την υπ’ αριθ. 259/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΦΦΩ1Ρ-Ε3Υ) για 

την έγκριση διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωση δύο (2) 

ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στη Δ.Κ. Λίνδου 

Εισηγούμαστε να: 

Διενεργηθεί μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση δύο (2) ακινήτων όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 1
ο
 της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι 

στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου.  
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ΑΡΘΡΟ 1
o
 

Περιγραφή ακινήτου 

Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις χρήσης ως χώροι 

στάθμευσης και να είναι κατάλληλα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων 

όσο και των επισκεπτών ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα : 

α) Ο πρώτος χώρος να βρίσκεται πλησίον του οικισμού  ή σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια 

του οικισμού της Λίνδου, να είναι έκτασης από 10.000 τ.μ.-15.000 τ.μ. και να έχει πρόσβαση 

στον κεντρικό δρόμο και  

β) Ο δεύτερος χώρος να βρίσκεται πλησίον του οικισμού ή σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια 

του οικισμού της Λίνδου, να είναι έκτασης από 2.000 τ.μ.- 4.000 τ.μ. και να έχει πρόσβαση στον 

κεντρικό δρόμο.  

Οι χώροι θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι από επιβατικά οχήματα και η μορφολογία τους 

να τους καθιστά κατάλληλους για υπαίθριους χώρους στάθμευσης οχημάτων. 

Τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι ελεύθερα κτισμάτων, εγκαταστάσεων και πυκνών 

δενδροστοιχιών με εμφανή και ευδιάκριτα τα όριά τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
o
 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ρόδου στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την …………. του μήνα ……………………… 2016 

ημέρα…………………. με  ώρα έναρξης ………….  και ώρα λήξης ……….. ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. 

Η κατάθεση των προσφορών θα ξεκινήσει την  …………..……,  ώρα έναρξης της δημοπρασίας,  

μέχρι την ώρα ……………. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
o
  

∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό - Εκπροσώπηση 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα, των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.   

Φυσικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

και τα νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπό τους  

Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού) οφείλει να    

προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόμενου δικαιούχου του ακινήτου.   

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας και Δικαιολογητικά 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα 

με το άρθρο 5 του Π.Δ 270/81:  

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Κατά τη φάση αυτή κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης να καταθέσει στο Δήμο Ρόδου μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου σε 

σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών 

Πραγμάτων υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής (άρθρ. 7 του Π.Δ. 270/1981), με την ένδειξη «Για 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης 

στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου», για κάθε χώρο χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας 

διακήρυξης υποβάλλοντας επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1.   Αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου και αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου με 

τα πλήρη στοιχεία του/των εκμισθωτή/τών (ιδιοκτήτη/τών) του ακινήτου, στην οποία θα 

αναφέρονται τα κτηματολογικά στοιχεία, η θέση, η έκταση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του 

ακινήτου που προσφέρει διευκρινίζοντας αν αφορά τον πρώτο ή το δεύτερο χώρο, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα πρέπει η αίτηση συμμετοχής να 

είναι υπογεγραμμένη από όλους τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.  

2.   Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του ακινήτου ελεύθερου βαρών που προσφέρεται όπου 

θα φαίνεται ευκρινώς ότι ο/οι ιδιοκτήτης/ες του ακινήτου είναι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι.  

3.   Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε περίπτωση ύπαρξής της. 
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4.   Τοπογραφικό διάγραμμα του προσφερόμενου ακινήτου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ στο οποίο 

θα αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση σε συσχετισμό με την κτηματολογική κατάσταση του 

ακινήτου και συσχετισμένη με πρόσφατη αεροφωτογραφία. 

5.   Έγκριση χρήσης από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.  

6.   Βεβαίωση χρήσης γης θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

7.   Το Ε9. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το Ε9 όλων των ιδιοκτητών. 

8.   Ο/Οι ενδιαφερόμενος/οι θα προσκομίσει/ουν Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου 

θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. 

9.   Δημοτική Ενημερότητα του ενδιαφερόμενου. 

10. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου. 

11. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναγράφεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Επίσης σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει να 

προσκομισθούν τα εξής πιστοποιητικά:  

1)πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ότι η εταιρία δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση    

2)πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν κατατέθηκε αίτηση για 

αναγκαστική διαχείριση και δεν εκδόθηκε απόφαση για αναγκαστική διαχείριση 

3)πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού  

Επιπλέον, στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε. ή γενικά Νομικό 

Πρόσωπο, να προσκομισθεί βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί μη ανάκλησης της άδειας 

σύστασης, μη λύσης και μη θέσης σε εκκαθάριση.     

Η αρμοδίως ορισθείσα Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου μετά από επιτόπια έρευνα, αξιολογεί τις προσφορές, κρίνει περί της καταλληλότητας ή 

μη των προσφερομένων ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εξυπηρέτηση του 

σκοπού μίσθωσης και αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν, συντάσσει 

σχετική Έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης των προσφορών. 

Στην περίπτωση που προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού για κάποια ακίνητα θα πρέπει στην έκθεση να 

αιτιολογούνται επαρκώς.  

Η Έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις αιτήσεις ενδιαφέροντος με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτές 

δικαιολογητικά αποστέλλονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων στο Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

και Κτηματολογίου Δήμου Ρόδου το οποίο έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων και την κοινοποίηση της έκθεσης σε αυτούς.  

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας.  
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με 

αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα 

κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης, καταθέτοντας στην αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού του Δήμου μέχρι την οριζόμενη στο άρθρο 2, ώρα κατάθεσης προσφορών, τις 

οικονομικές τους προσφορές βάσει της Έκθεσης της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων και την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 

Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να 

συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόμενους 

όρους, αναγράφεται στο πρακτικό το οποίο συντάσσεται σε απλό χαρτί. 

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας στο πρακτικό αναγράφονται οι προσφορές των μειοδοτών κατά 

σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου τους ή της επωνυμίας της εταιρίας δια του νόμιμου 

βάσει καταστατικού εκπροσώπου της. 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε μειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσει τούτο προς 

την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της  δημοπρασίας παρουσιάζοντας και το προς 

τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερο 
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συνολικό ετήσιο μίσθωμα) των προσφερόμενων κατάλληλων ακινήτων.   

Όταν η οριζόμενη ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας παρέλθει, κηρύσσεται λήξασα η δημοπρασία, 

αναγράφεται αυτό στο πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, 

τον τελευταίο  μειοδότη και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία μπορεί με 

αιτιολογημένη απόφασή της να κατακυρώσει ή να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν 

το κρίνει ασύμφορο. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει τη δημοπρασία λόγω παράβασης τύπου της 

διαδικασίας ή για άλλο απολύτως αιτιολογημένο λόγο. 

Ο τελευταίος μειοδότης είναι δεσμευμένος για την προσφορά του μέχρι να γίνει η κοινοποίηση της 

εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου. 

Ο Δήμος Ρόδου δεν έχει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη έγκρισης των Πρακτικών της 

Δημοπρασίας ή την κοινοποίηση της μη εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Νοτίου Αιγαίου στον τελευταίο μειοδότη, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν αποκτά δικαίωμα προς 

αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Ενστάσεις 

Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως μέχρι την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Ρόδου και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Για τη 

μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα 

Λίνδου». Επισημαίνεται ότι ενστάσεις που υποβάλλονται αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Εγγύηση συμμετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δεύτερη φάση 

της δημοπρασίας, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, 

ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για 

εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ανώτερου ορίου πρώτης 

προσφοράς της διακήρυξης για κάθε ακίνητο ξεχωριστά υπολογιζόμενο για ένα έτος.    

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρει «Για τη μίσθωση του α) ή β) 

χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Λίνδου», τα στοιχεία 

του/των ιδιοκτήτη/τών του/των ακινήτου/ων όπως αναφέρονται στους τίτλους κυριότητας και ότι η 

ισχύς της είναι απεριόριστου χρόνου ή ότι αυτή ισχύει το λιγότερο χρονικό διάστημα τριακοσίων 

εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι εγγυητικές συμμετοχής εκτός του μειοδότη, επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που 

συμμετείχαν στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας, αφού προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 

άσκησης ένστασης ή προσφυγής ή οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Η εγγυητική συμμετοχής του 

μειοδότη θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης.  

Σε περίπτωση άρνησης του μειοδότη να υπογράψει το συμφωνητικό, τότε η εγγυητική καταπίπτει 

αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη ειδική διαδικασία υπέρ του Δήμου και εφαρμόζονται οι όροι και οι 

διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που 

ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 

άλλως καταπίπτει αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη ειδική διαδικασία η εγγυητική επιστολή υπέρ 

του Δήμου Ρόδου και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
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Διάρκεια της μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί μισθώσεων ακινήτων και με δυνατότητα μονομερούς άπαξ 

διετούς παράτασης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο, έναντι μισθώματος ίσου 

προς το καταβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης.  

Η μισθωτική περίοδος θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα 

πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τ’ αρμόδια όργανα.  

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Καταβολή μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας σε λογαριασμό του δικαιούχου. 

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται  κάθε χρόνο σε ποσοστό σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή που ισχύει για το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.  

Το μίσθωμα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.   

Το Τέλος χαρτοσήμου βαρύνει εξολοκλήρου τον εκμισθωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

Υποχρεώσεις-Δικαιώματα μισθωτή 

Ο μισθωτής Δήμος Ρόδου υποχρεούται να χρησιμοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης το 

μίσθιο με επιμέλεια, να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, και εν γένει το μίσθιο 

σε καλή κατάσταση. 

Ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτή: α) εάν δεν εγκριθούν τα 

πρακτικά του διαγωνισμού β) εάν από δική του υπαιτιότητα ανακληθεί η απόφαση περί 

κατακύρωσης της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση ή γ) εάν από τη συνήθη χρήση ή από τυχαίο 

γεγονός προκληθούν βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο. 

Με τη λήξη της μίσθωσης ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον εκμισθωτή 

διατηρώντας  το δικαίωμα να αφαιρέσει, αν υπάρχουν,  τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε  ο ίδιος 

στο μίσθιο. 

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε εργασίες διαμόρφωσης των χώρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Υποχρεώσεις εκμισθωτή 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το μίσθιο στη χρήση του 

Δήμου κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, διαφορετικά δεν υπογράφεται η 

σύμβαση, καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη ειδική διαδικασία 

υπέρ του Δήμου Ρόδου και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του.  

Κάθε φορολογική επιβάρυνση του ακινήτου βαρύνει τον εκμισθωτή. 

Η παράβαση όρου της παρούσας διακήρυξης και του συντασσόμενου μισθωτηρίου συμβάσεως από 

τον μειοδότη εκμισθωτή, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως τη 

μίσθωση, μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης επιδίωξης από το μισθωτή Δήμο Ρόδου για οποιοδήποτε 

λόγο αποζημίωσής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

Μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή 

Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και 

συνεχίζεται με το νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου. Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στο νέο 

εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στο Δήμο των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της 

μεταβολής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Λύση – Καταγγελία μίσθωσης 

α. Ο μισθωτής μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη 

της, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, αλλά με την υποχρέωση γραπτής 

ειδοποίησης τριάντα (30) τουλάχιστον μέρες πριν και εφόσον:  
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1.Βρεθεί άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου ή ακίνητο η χρήση του οποίου 

παραχωρήθηκε δωρεάν  

2.Δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του Δήμου.  

β. Η μίσθωση μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με νεότερη κοινή 

συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Ρόδου 

στην Πλατεία Ελευθερίας 1 στην πόλη της Ρόδου και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από 

τη διενέργεια της δημοπρασίας.   

Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και 

σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Ρόδου και στο 

Διαύγεια.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και της διακήρυξης θα βαρύνουν το Δήμο 

Ρόδου. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται 

στους διαγωνισθέντες. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 

Επανάληψη δημοπρασίας 

Η δημοπρασία και για τους δύο χώρους ή για τον καθένα χώρο χωριστά, επαναλαμβάνεται οίκοθεν 

από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:  

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την 

αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 

διενέργεια της δημοπρασίας. 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο/οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες αρνείται/ούνται να 

υπογράψει/ουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης και όταν μετά την κοινοποίηση 

στον/στους τελευταίο/ους  μειοδότη/τες  της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

αποφάσεως δεν προσέλθει/ουν αυτός/αυτοί εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 

σύμβασης.  

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 

αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 

προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 

Πληροφορίες  ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Αξιοποίησης 

– Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου που βρίσκεται  Ν. Αγορά 27-28, 1
ος

 όροφος, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00. Τηλ. επικοινωνίας  2241024008, κ. Σαραντώνη 

Κική και κ. Μανουρά Έλενα. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και 

την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 

                                                                             Απόφ. Αρ. 329/2016  (Α.Δ.Α: 

649ΠΩ1Ρ-ΥΤΦ) 

Έγκριση πρακτικών διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 
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Πεζοδρομίων από ιρλανδική διάβαση Κολυμπιών έως Ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. 

Αφάντου)»  
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.16/63697/3-8-2016) 

        

      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63697/03-08-2016, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 

16/63649/03.08.2016, ως κατωτέρω: 

  

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 63649/3-8-2016 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:   

      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 

ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», προϋπ: 193.720,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»   
(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ.) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 3/8/2016 

ημέρα Τετάρτη 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. 16/62701/1-8-2016  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:   

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ )» με προϋπολογισμό 193.720,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

 

Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 

 

 

     Τακτικά Μέλη  

1)   Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)   Γερακιός Εμμανουήλ,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

 

       Αναπληρωματικά μέλη 

1)    Μιχαλάκη  Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

2)    Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

3)    Ζανεττούλλη Στεργούλα,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

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

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

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

&   Υποδομών. 

3)   Πλιώτας Φιλήμων, 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 με αρ. πρωτ.:16/63697/03.08.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

 Το με αρ. πρωτ. 16/63649/03.08.2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  

 την παράγρ. 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 «Κατασκευή Πεζοδρομίων από ιρλανδική 

διάβαση Κολυμπιών έως Ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου)»    ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 193.720,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω: 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Γερακιός Εμμανουήλ,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.  

     

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Μιχαλάκη  Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

3)  Ζανεττούλλη Στεργούλα,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

 

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

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο 

                                              Απόφ. Αρ. 330 /2016  (Α.Δ.Α: ΩΙΖΩΩ1Ρ-ΚΟΧ) 

Έγκριση πρακτικών διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: 

«Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε Πάρκα – Παρτέρια Νησίδες»  
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.16/63696/3-8-2016) 

 

      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63696/03-08-2016, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 

16/63644/03.08.2016, ως κατωτέρω: 

  

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 63644/3-8-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση 

της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης: 
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«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ – ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΝΗΣΙΔΕΣ»,  

προϋπ: 33.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»   
(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ.) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 3/8/2016 

ημέρα Τετάρτη 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. 16/62701/1-8-2016  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:   

 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ – ΠΑΡΤΕΡΙΑ - ΝΗΣΙΔΕΣ   

» με προϋπολογισμό 33.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

       Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.   

  2)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

  3)   Γερακιός Εμμανουήλ, 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)  Πλιώτας Φιλήμων, 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 με αρ. πρωτ.: 16/63696/03.08.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

 Το με αρ. πρωτ. 16/63644/03.08.2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  

 την παράγρ. 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 «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 

Πάρκα – Παρτέρια Νησίδες», ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω: 
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Τακτικά Μέλη  

1)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.   

2)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

3)    Γερακιός Εμμανουήλ, 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. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο 

                                                                              Απόφ. Αρ. 331/2016  (Α.Δ.Α: 

Ω6Ρ8Ω1Ρ-ΑΥ5) 

Έγκριση πρακτικών διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Νέες 

Πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως 

Ρόδου»  
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.16/63691/3-8-2016) 

 

      Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63691/03-08-2016, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής Δημόσιας κλήρωσης, με αριθ. πρωτ. 

16/63652/03.08.2016, ως κατωτέρω: 

  

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /63652/3-8-2016 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: 

«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπ: 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.»   
 

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και  του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ.) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 3/8/2016 

ημέρα Τετάρτη 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. 16/62701/1-8-2016  προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της 

κλήρωσης, διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες 
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προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους 

διαγωνισμούς, για το έργο:   

 «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

      Τακτικά Μέλη  

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

 2)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

 3)  Πέρος Γεώργιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

 

 

       Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

  2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  3)  Ορφανός Αντώνιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

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

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

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

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

&   Υποδομών. 

3)   Πλιώτας Φιλήμων, 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 με αρ. πρωτ.: 16/63691/03.08.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, 

 Το με αρ. πρωτ. 16/63652/03.08.2016 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης  

 την παράγρ. 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 «Νέες Πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω:
 

 

Τακτικά Μέλη  

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

 2)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.     

 3)  Πέρος Γεώργιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

  2)   Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  3)   Ορφανός Αντώνιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    
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Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

ΘΕΜΑ 8
ο 
                                                     Απόφ. Αρ. 332/2016  (Α.Δ.Α: 6Η9ΞΩ1Ρ-Ω1Ι ) 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας, αξιολόγησης δικαιολογητικών και βαθμολόγησης 

τεχνικών προσφορών της προμήθειας «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. 

ΡΟΔΟΥ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/63319/2-8-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/63319/2-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικoύ διενέργειας, αξιολόγησης δικαιολογητικών και βαθμολόγησης 

τεχνικών προσφορών της προμήθειας «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. 

ΡΟΔΟΥ»  

 

1. Με την αριθμ. 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

Δημοπράτησης  για την προμήθεια «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. 

ΡΟΔΟΥ» με ενδεικτικό προϋπολογισμό μελέτης 195.500,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. και αφορούν 

στην προμήθεια: 

Α ΟΜΑΔΑ 

1.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

2. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

Β ΟΜΑΔΑ 

3. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 τεμ 

4. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ  

και θα καλύψουν τις ανάγκες του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου. 

2.  Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ορίσθηκε η 

13-06-2016 και κατά της διακήρυξης υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση (η εταιρεία ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ζητώντας την 

ακύρωση του διαγωνισμού και την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με το αιτιολογικό 

ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, αποστερούν το δικαίωμα συμμετοχής της εταιρείας 

στον διαγωνισμό. Με την αριθμ. 232/2016 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε: 

α) το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση της ένστασης,  

β) απέρριψε την ένσταση της ανωτέρω εταιρείας  

γ) την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς τροποποίηση 

των όρων της διακήρυξης, σε νέα ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε  με νέα περίληψη της 

Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., περί μεταθέσεως 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού διότι δεν ήταν δυνατή η εξέταση της ένστασης 

από την Οικονομική Επιτροπή πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία (13-06-2016) 

κατάθεσης των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  

3.  Η νέα ημερομηνία που ορίσθηκε με νέα Περίληψη της Διακήρυξης ήταν η 5/7/2016  και 

οι διαγωνιζόμενοι που έλαβαν μέρος είναι: 

Α) ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία, προέβη όπως προβλέπεται από την  Διακήρυξη στην 

αξιολόγηση των φακέλων των Δικαιολογητικών συμμετοχής  των διαγωνιζομένων και έκανε 

δεκτές και τις δύο προσφορές και προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών και συνέταξε το σχετικό πρακτικό. 

4.   Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση του 

πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών -  Βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών». 

                                

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου Δ/νσης Κολιάδη Θεοδοσίου) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου σήμερα 

στις 29-7-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. η ΕΔΔ του Δήμου Ρόδου του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, συνήλθε προκειμένου να συντάξει το παρόν πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του πανελλήνιου  διαγωνισμού που έγινε με την 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και προκηρύχθηκε για τη 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»,  όπως  

αναφέρεται στην υπ΄ αριθμόν 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

μελέτης και στην υπ΄ αριθμόν  273/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες : 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος  

2. Βασίλειος Διακολιός                

3. Κοσμάς Σαρακίνης     

     Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

     Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία, προέβη όπως προβλέπεται από την  Διακήρυξη στην 

αξιολόγηση των φακέλων των Δικαιολογητικών συμμετοχής  των διαγωνιζομένων και αφού 

έκανε δεκτές και τις δύο προσφορές   προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών  

Η βαθμολογία των τεχνικών πρόσφορων έχει ως εξής:  

 Α) ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

    Β ΟΜΑΔΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ βαθμός 5000 

- ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 τεμ Μάρκας CASE SR130 

- ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ  Μάρκας UNICARRIERS GX-40   

Β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

    Α ΟΜΑΔΑ   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ βαθμός 5000 

- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

- ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (NETMETAL) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Α-1 

Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 5 5 1.1, 1.2 

2 Χωρητικότητα 20 20 2.1 
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3 Υλικά κατασκευής  5 2.2 

II. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 5 5 1.1, 1.2 

2 Διαστάσεις, Υλικά 

κατασκευής 
15 

15 
2.2 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

(συντελεστή βαρύτητας 30 %) 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Β-1 

1 Παράδοση 10 10 1.1  

2 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας  
40 40 2.1  

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Α-1 

Ι. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (CASE SR130) 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 0,5 0,5 1.1, 1.2, 1.3 

2 Βάρος - Διαστάσεις 3 3 2.1 

3 Κινητήρας - Σύστημα 

ψύξης 3 3 
2.2, 2.3 

4 Ισχύς υδραυλικού 

συστήματος - Σύστημα 

μετάδοσης κίνησης 2 2 

2.4, 2.5 

5 Χειριστήρια ελέγχου 

λειτουργίας - Καμπίνα 

χειρισμού και άλλα 

στοιχεία 2 2 

2.6, 2.9 

6 Σύστημα πέδησης 2 2 2.7 

7 Σύστημα φόρτωσης- 

φορτωτή 6 6 
2.8 

8 Σύστημα καυσαερίων 1 1 2.10 

9 Λοιπά στοιχεία 0,5 0,5 3.1 

II. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (UNICARRIERS GX-40) 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 1 1 1.1, 1.2, 1.3 

2 Βάρος - Διαστάσεις 5 5 2.1 

3 Κινητήρας - Σύστημα 

ψύξης 3 3 
2.2, 2.3 
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4 Πίεση υδραυλικού 

συστήματος - Σύστημα 

μετάδοσης κίνησης 3 3 

2.4, 2.5 

5 Χειριστήρια ελέγχου 

λειτουργίας - Καμπίνα 

χειρισμού και άλλα 

στοιχεία 2 2 

2.6, 2.9 

6 Σύστημα πέδησης 2 2 2.7 

7 Σύστημα περονών 5 5 2.8 

8 Περιστρεφόμενη (360
ο
) 

αρπάγη 

8 8 
2.10 

9 Λοιπά στοιχεία 1 1 3.1 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

(συντελεστή βαρύτητας 30 %) 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Β-2 

1 Παράδοση 6 6 1.1 & 1.2 

2 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας  
12 12 2.1  

3 Εκπαίδευση 2 2 2.2 

4 Χρονική διάρκεια 

διαθεσιμότητας σε 

ανταλλακτικά  

10 10 3.1  

5 Τεχνική υποστήριξη 10 10 3.2 

6 Χρόνος απόκρισης σε 

περίπτωση τεχνικής 

βλάβης 

5 5 3.3 

7 Λοιπά στοιχεία 5 5 3.4 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63319/2-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»  

 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 (Η κ. Παναή Ευαγγελία μέλος της μειοψηφίας ψήφισε παρούσα) 
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το από 27/7/2016 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών - 

βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την «προμήθεια κινητού 

εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» σύμφωνα με το οποίο αξιολογούνται -βαθμολογούνται οι 

φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων και στο οποίο αναφέρονται επακριβώς 

τα κάτωθι : 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου σήμερα 

στις 29-7-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. η ΕΔΔ του Δήμου Ρόδου του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, συνήλθε προκειμένου να συντάξει το παρόν πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του πανελλήνιου  διαγωνισμού που έγινε με την 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και προκηρύχθηκε για τη 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ»,  όπως  

αναφέρεται στην υπ΄ αριθμόν 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

μελέτης και στην υπ΄ αριθμόν  273/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες : 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος  

2. Βασίλειος Διακολιός                

3. Κοσμάς Σαρακίνης     

     Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

     Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία, προέβη όπως προβλέπεται από την  Διακήρυξη 

στην αξιολόγηση των φακέλων των Δικαιολογητικών συμμετοχής  των διαγωνιζομένων 

και αφού έκανε δεκτές και τις δύο προσφορές   προχώρησε στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών  

Η βαθμολογία των τεχνικών πρόσφορων έχει ως εξής:  

 Α) ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

    Β ΟΜΑΔΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ βαθμός 5000 

- ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1 τεμ Μάρκας CASE SR130 

- ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1 τεμ  Μάρκας UNICARRIERS GX-40   

Β) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

    Α ΟΜΑΔΑ   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ βαθμός 5000 

- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 3 τεμ 

- ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15 τεμ 

«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (NETMETAL) 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Α-1 
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Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 5 5 1.1, 1.2 

2 Χωρητικότητα 20 20 2.1 

3 Υλικά κατασκευής  5 2.2 

II. ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 5 5 1.1, 1.2 

2 Διαστάσεις, Υλικά 

κατασκευής 
15 

15 
2.2 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

(συντελεστή βαρύτητας 30 %) 

ΕΙΔΟΣ 1: CONTAINER ΚΑΙ ΚΛΩΒΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Β-1 

1 Παράδοση 10 10 1.1  

2 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας  
40 40 2.1  

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Α-1 

Ι. ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (CASE SR130) 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 0,5 0,5 1.1, 1.2, 1.3 

2 Βάρος - Διαστάσεις 3 3 2.1 

3 Κινητήρας - Σύστημα 

ψύξης 3 3 
2.2, 2.3 

4 Ισχύς υδραυλικού 

συστήματος - Σύστημα 

μετάδοσης κίνησης 2 2 

2.4, 2.5 

5 Χειριστήρια ελέγχου 

λειτουργίας - Καμπίνα 

χειρισμού και άλλα 

στοιχεία 2 2 

2.6, 2.9 

6 Σύστημα πέδησης 2 2 2.7 

7 Σύστημα φόρτωσης- 

φορτωτή 6 6 
2.8 

8 Σύστημα καυσαερίων 1 1 2.10 

9 Λοιπά στοιχεία 0,5 0,5 3.1 

II. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (UNICARRIERS GX-40) 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 1 1 1.1, 1.2, 1.3 
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2 Βάρος - Διαστάσεις 5 5 2.1 

3 Κινητήρας - Σύστημα 

ψύξης 3 3 
2.2, 2.3 

4 Πίεση υδραυλικού 

συστήματος - Σύστημα 

μετάδοσης κίνησης 3 3 

2.4, 2.5 

5 Χειριστήρια ελέγχου 

λειτουργίας - Καμπίνα 

χειρισμού και άλλα 

στοιχεία 2 2 

2.6, 2.9 

6 Σύστημα πέδησης 2 2 2.7 

7 Σύστημα περονών 5 5 2.8 

8 Περιστρεφόμενη (360
ο
) 

αρπάγη 

8 8 
2.10 

9 Λοιπά στοιχεία 1 1 3.1 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

(συντελεστή βαρύτητας 30 %) 

ΕΙΔΟΣ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Π4Β-2 

1 Παράδοση 6 6 1.1 & 1.2 

2 Εγγύηση καλής 

λειτουργίας  
12 12 2.1  

3 Εκπαίδευση 2 2 2.2 

4 Χρονική διάρκεια 

διαθεσιμότητας σε 

ανταλλακτικά  

10 10 3.1  

5 Τεχνική υποστήριξη 10 10 3.2 

6 Χρόνος απόκρισης σε 

περίπτωση τεχνικής 

βλάβης 

5 5 3.3 

7 Λοιπά στοιχεία 5 5 3.4 

 ΣΥΝΟΛΟ 50 50  

 

και Β) Εξουσιοδοτεί, επιπροσθέτως, την ανωτέρω Επιτροπή να συνεχίσει την προβλεπόμενη 

διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να ενημερώσει με σχετικές κοινοποιήσεις 

τους συμμετέχοντες για τη λήψη και τις θέσεις της παρούσας απόφασης. 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο 
                                                        Απόφ. Αρ. 333/2016  (Α.Δ.Α: ΨΘ4ΥΩ1Ρ-ΔΗΤ) 

Καθορισμός όρων Διακήρυξης  διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων από 

Iρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. Αφάντου) ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 193.720,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/63173/2-8-2016) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/63173/2-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 «ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου.  

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» με προϋπολογισμό 193.720,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον 

Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α.: 30-7324.0015 με πίστωση  # 193.720,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος». 

                                

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου Δ/νσης 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. 16/63173/2-8-2016, 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  

«Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε 

(Δ.Ε. Αφάντου)», προϋπολογισμού 193.720,00 € (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   

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

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

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

Προϋπολογισμού 193.720,00 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..
1
 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
2
 

                                                 
1 Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α ΚΔΕ, π.χ. το Δημόσιο, 

ο Δήμος, η Περιφέρεια, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος 
προσδιορισμός (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1) κ.ο.κ.   
2 Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η Δ.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγμα έργο δήμου που δεν 
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1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη Ρόδο.:
3
 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301 

Telefax : 22413 64395 

E-mail
4
 : oikepitropi@rhodes.gr 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 

ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 

έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   

22413  64 607-608-609-610-612. 
5
 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει 

το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

- «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. 

 

                                                                                                                                                
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.  

3 Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως 

της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ 
Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη 

παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή 

ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε 
οργανισμό της Περιφέρειας 

4     �   Εφόσον υπάρχει. 

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

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
6
, που θα συμπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 

στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες 

Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 

64 607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει 

το διαγωνισμό μέχρι και την………………………………….
7
. Εφόσον ζητηθούν 

εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 

υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00.ΕΥΡΩ, εκτός αν 

αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να 

λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 

γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη 

που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των 

οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που 

προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον 

φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 

23 και 24 της παρούσας.  

 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, 

τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 

διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του 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.  

                                                 
6 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το σύστημα 

υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  

7  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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            Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 

ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
 3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 

ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 

2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζόμενου:  

 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 

κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 

παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο. 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 

που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 

το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 

υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 

τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 

εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 

εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από 

το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 

Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 

παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο 

πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή 

Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 

προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 

κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  

δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 

περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν 

αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο 

αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 

προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 
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β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 

άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών 

και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 

του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 

συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 

φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών 

προσφορών. 

 δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 

οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 

(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 

από αυτά ανά σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 

αναγκαίες διορθώσεις
8
, 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.
9
  

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. 

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

9 Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του ΚΔΕ, αν το σύστημα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε 

από την Π.Α. το σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ, (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης 

που εφαρμόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του ΚΔΕ, να γίνουν οι 

αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης. 
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η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 

ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 

τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 

διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 

υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 

ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 

ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 

ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 

και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 

εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 

πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 

ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 

ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 

λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 

υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 

επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 

με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους 

ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται 

στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον 

διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 

25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 

έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 

αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 

υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 

άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 

των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 

εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 

της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
10

. Αν, μετά την εκδίκαση 

τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 

                                                 
10 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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Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 

εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 

του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και 

περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 

μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 

παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων
11

, καθώς και τα 

δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη 

δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα 

Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 

προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 

δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 

την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 

μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 

30 του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και 

τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 

για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού
12

. 

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. 

 

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

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

υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.  
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Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
13

: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και  οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο: 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 

Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 

από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 

ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε 

να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
14

. 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. 

 

                                                 
13 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 

στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 

14  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
15

: 

 

 - 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 
16

. 

 - 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 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ(ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) και 

υπόκειται στις κρατήσεις
17

 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.  

                                                 
15  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. 

16  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

17  Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

 11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 193.720,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε 
18

: 

 

Δαπάνη Εργασιών 114.684,50 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  20.643,21 € 

Απρόβλεπτα
19

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και 

του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

 20.299,16 € 

Αναθεώρηση     590,00 € 

ΦΠΑ 24% 37.492,05 € 

              Στρογγυλοποίηση                                                                                    11,08 € 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στη τοπική Κοινότητα Αφάντου του Δήμου Ρόδου, στο Νομό 

Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό 

Κολυμπίων καθώς και στο δημοτικό δρόμο Αγ. Ανδρέας – Κολυμπίων από το 

ξενοδοχείο «Levante» εως το Ξενοδοχείο «Μικρή Πόλη»  

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,  

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

19  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 

3 του ΚΔΕ.. 
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 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 

συμβατικά τεύχη,  

 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες 

δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο 

έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

 Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των 

εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: 

 με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας 

«ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα 

εργασιών» σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής 

σύμβασης του έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 

αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ 

ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
20

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
21

 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
22

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους 

διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
23

, 

εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 3.124,34 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 

είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον 

κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1 .3 της 

παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 

όλων των μελών της.   

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

21 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. 

22 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.  

23  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 

του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, 

δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 

προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 

εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 

και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 

αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 

αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ
24

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 

σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 

γεννάται σύγχυση. 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο 

ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 

157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν 

ισχύ τουλάχιστον μέχρι  …………….
25

. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος 

αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 ΔΕΝ Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
26

 …………... 

7.3 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  ………………
27

 

  

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% 
28

 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. 

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

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

25 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. 

26 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.  

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

28 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 

της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.  

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η ……………, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 

10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 

αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 

που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
29

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 

φαξ ή με email. 
30

 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 
31

 από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών
32

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 

ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 

στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.  

                     
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 

και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
33

.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2  και άνω 

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

30  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

31 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). 

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

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

143). 
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για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑ
34

 και στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 

στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
35

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 

κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 

των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 

συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 

της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 

περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 

επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 

προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 

δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

 21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. 

για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
36

. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

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  

                                                 
34 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.  

35 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). 

36 Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται. 
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     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 

αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και 

στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 

(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 

(398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 

ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 

Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 

της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 

είναι εγγεγραμμένη. 

7 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 

ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
37

. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
38

: 

                                                 
37 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. 

 

38 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
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23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
39

 

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 
40

 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 

                                                                                                                                                
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 

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

προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

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



47 

 

αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση
41

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας 

κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί 

μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της 

παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 

αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε 

απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το 

πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 

Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
42

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 

περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 

μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 

προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 

που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου 

που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 

κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 

προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
43

 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).  

                                                 
41  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. 

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

εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

43  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για 

τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 

Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 

αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 

μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 

έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 

από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 

με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 

εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 

και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε 

τέτοιες οργανώσεις
44

.  

 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 

                                                 
44 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 

Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 

μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 

που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 

καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 

επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 

από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 

για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   

κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
45

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
46

 
 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

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 

                                                 
45

  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.  

46 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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(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 
47

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

αριθμητικής 
48

.  

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 

οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της 

ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή 

τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την 

ορθή οικονομική προσφορά.   

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις  

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 

απόφαση 514/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ. 304/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

25.2
49

 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
50

 
51

 

                                                 
47 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. 

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

σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

49 Προαιρετική επιλογή. 

50 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.  
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 304/2016 (ΑΔΑ: Ω6ΒΞΩ1Ρ-ΕΑΟ), η οποία συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 

σχετικό Κ.Α. 30-7324.0015, 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 10
ο 
                                                      Απόφ. Αρ. 334/2016  (Α.Δ.Α: 7ΚΠΚΩ1Ρ-ΒΚΞ) 

Καθορισμός όρων Διακήρυξης  διαγωνισμού του έργου «Νέες Πλακοστρώσεις οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 330.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/63164/2-8-2016) 

 

      Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 

16/63164/2-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως 

παρακάτω:   

 «ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου.    

 Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου: 

«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 

2016 στον Κ.Α.: 30-7323.0088 με πίστωση  # 330.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του 

έργου του θέματος». 

                                

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου Δ/νσης 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. 16/63164/2-8-2016, 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  «Νέες Πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων 

πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 330.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ως 

κατωτέρω: 

 

                                                                                                                                                
51 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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«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   

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

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

«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Προϋπολογισμού 330.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

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

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ..
52

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
53

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη 

Ρόδο.:
54

 

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301 

Telefax : 2241046361 

E-mail
55

 : oikepitropi@rhodes.gr 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 

ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 

έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ   
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου (γωνία), Τ.Κ. 85100,  τηλ:   

22413  64 607-608-609-610-612. 
56

 

                                                 
52 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.   
53 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.  

54 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 

55     �   Εφόσον υπάρχει. 

56 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 
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1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει 

το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

-«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην 

παρούσα δημοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης 

με τον κύριο του έργου.  

    -«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» 

είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 

έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  

νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή 

στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 

ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 

σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  

στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων 

οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται 

πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 

επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
57

, που θα συμπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 

στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών  του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (γωνία), Πληροφορίες 

Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων -  Διοικητικής Υποστήριξης τηλ.: 22413 

64 607-608-609-610-612. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει 

το διαγωνισμό μέχρι και την ………….   .
58

 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 

αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με 

δική τους δαπάνη και επιμέλεια.   

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να 

λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 

γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη 

που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των 

                                                 
57 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.  

58  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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οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που 

προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 

δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 

καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον 

φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 

23 και 24 της παρούσας.  

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, 

τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη 

διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-

mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο 

εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την 

οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

              Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται 

κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.  

              Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 

ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  
 3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς 

ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 

2 του ΚΔΕ.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζόμενου:  

 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 

κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 

παραπάνω.  

 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο. 

 

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. 

και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή 

που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και 

το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε 

υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 

τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν 

εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 
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 3.5  Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 

εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από 

το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 

της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 

παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο 

πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού 

θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών  
 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 

προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 

κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ,  

δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, 

περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν 

αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο 

αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 

προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος 

άρθρου, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών 

και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 

του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή 

συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο 

φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών 

προσφορών. 

 δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 

οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 

(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 

από αυτά ανά σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 

αναγκαίες διορθώσεις
59

, 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 

                                                 
59 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά με 

την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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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.
60

  

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα 

με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους 

διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 

Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 

Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει 

να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται 

ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών 

ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του ΚΔΕ. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των 

τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν 

διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 

υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ΚΔΕ. Αν η ολοκλήρωση του 

ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του 

ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 

μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 

ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά 

και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 

εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 

πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 

ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 

ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 

λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 

υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 

                                                 
60 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. 

 



57 

 

επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 

με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους 

ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται 

στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον 

διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 

25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 

έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 

αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 

υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 

άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 

των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 

εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

 

4.2   Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 

της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
61

. Αν, μετά την εκδίκαση 

τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 

εκτός του μειοδότη. Μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας 

του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο
62

,  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) 

ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση 

εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι 

αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων
63

, 

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.  

                                                 
61 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. 

62 Εφόσον απαιτείται (άρθρα 35, 36 ν. 4129/2013 ως ισχύει). Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβαση δεν 

υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το 
υπογραμμισμένο τμήμα).  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ. Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από  την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα 10.000.000,00 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο άρ 35 παρ. 3 α ν. 
4129/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 73 παρ. 1 ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες (εθνικές) 

πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Ειδικά στην περίπτωση των ΟΤΑ και των 

νομικών τους προσώπων, οι συμβάσεις τους υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν ο προϋπολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 200.000,00 €  (αρ. 36 ν. 4129/2013 και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 παρ. 1 ν. 4071/2012). 

63  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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Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 

προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 

δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 

την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 

μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 

30 του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και 

τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών 

για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού
64

. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 

προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 

υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 

Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 

κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 

Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 

ούτω καθ΄ εξής.  

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 

λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους 

διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 

ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, 

προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο 

κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην 

παράταση και ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
65

: 

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 

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

65 Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής δικαιολογητικών ή 

στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού. 
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περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο: 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 

Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 

και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 

συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 

Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε 

να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
66

. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 

Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 

αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 

διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
67

: 

 - 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 
68

. 

 - 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. 

  

                                                 
66  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 42. 

67  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. 

68  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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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  Ι.Π. (    ) 
69

 και υπόκειται στις κρατήσεις
70

 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:  

«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

 

                                                 
69  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. 

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

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 330.000,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε 
71

: 

Δαπάνη Εργασιών       195.246,30€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.)         35.144,33€ 

Απρόβλεπτα
72

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 

κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

        34.558,59€ 

Αναθεώρηση         1.179,81€ 

ΦΠΑ 24%       63.870,97€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στην πόλη της Ρόδου. 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά εργασίες για την ανακατασκευή παλαιών και κατασκευή 

νέων πεζοδρομίων στα τμήματα των οδών Θεμιστοκλή Σοφούλη, Αθηνών, Αλεξάνδρου 

Διάκου, Γρίβα, Λέοντος και Βύρωνος στην πόλη της Ρόδου. Στα τμήματα των πεζοδρομίων 

που θα ανακατασκευαστούν θα γίνει μερική ή ολική αντικατάσταση των ιστών 

ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και επιμέρους ανακατασκευή 

τμημάτων δικτύου ανάλογα με την παλαιότητα τους. 

 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: 

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

72  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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 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 δώδεκα (12) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
73

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
74

 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
75

.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους 

διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
76

, 

εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των  5.322,58 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 

είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον 

κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της 

παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 

όλων των μελών της.   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, 

δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 

προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 

εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 

και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 

αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 

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

74 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. 

75 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.  

76  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 α) του ν. 4281/2014, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 2% επί 

του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ
77

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 

σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 

γεννάται σύγχυση. 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των  9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 

παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 

τουλάχιστον μέχρι  ………………………
78

. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 

που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

15. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
79

 ……….. 

16.2   ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  ………………
80

 

  

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% 
81

 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. 

 

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

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

78 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. 

79 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.  

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

81 Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 

της σύμβασης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αναθεώρηση), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αναπροσαρμόζεται (αυξομειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 
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Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η   ……….., ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 

π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 

αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 

που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
82

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 

φαξ ή με email. 
83

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 

μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

     

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 

διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 9 μηνών 
84

 από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών
85

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 

ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και 

στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.          

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος 

και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
86

.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
87

 και στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 

τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

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

83  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

84 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). 

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

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

87 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 

στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
88

, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 

κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 

των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 

συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 

της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 

περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της 

επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 

προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 

δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 

περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.   Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων 

(Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 

                                                 
88 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με 

επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 

(398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 

ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 

Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 

της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία). 

6 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 

είναι εγγεγραμμένη. 

7 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 

ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  

8.  Τεχνική ικανότητα
89

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
90

: 

                                                 
89 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. 

 

90 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

   1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον 
ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

   2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.). 

    3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων   

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή 
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23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
91

 

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 
92

 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 

δήλωση
93

 (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΄.  

                                                                                                                                                
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 

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

προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

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

93  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 αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 

αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε 

απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το 

πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 

Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
94

, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 

περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 

μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους 

προέλευσής του,  

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,  

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 

που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία) και  

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου 

που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 

κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 

προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
95

 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. 

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

εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

95  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 

αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί 

με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 

έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 

από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 

με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 

εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 

και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε 

τέτοιες οργανώσεις
96

.  

  

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 

                                                 
96 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 

επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ.  Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, 

συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 

είτε σε κοινοπραξία   κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του 

ΚΔΕ
97

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
98

 
  …………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………… 

 

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 

                                                 
97  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.  

98 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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(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 
99

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

αριθμητικής 
100

.  

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  αποφασίστηκε με την με 

αριθμ.557/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την αριθμ. 304/2016  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

25.2
101

 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
102

 
103

 

                                                 
99 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. 

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

σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

101 Προαιρετική επιλογή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 304/2016 (ΑΔΑ: Ω6ΒΞΩ1Ρ-ΕΑΟ), η οποία συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 

σχετικό Κ.Α. 30-7323.0088, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 

19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 

                                                                      Απόφ. Αρ. 335 /2016  (Α.Δ.Α: 

7Ι4ΤΩ1Ρ-Χ7Φ) 

Καθορισμός όρων Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού έργου «Εγκατάσταση Αρδευτικού 

δικτύου σε πάρκα – παρτέρια – νησίδες» ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.000,00 Ευρώ με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/63169/2-8-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/63169/2-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

  

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού  έργου.   

 Σας αποστέλλουμε  το   σχέδιο   Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του παρακάτω 

έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ - 

ΝΗΣΙΔΕΣ» με προϋπολογισμό 33.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι 

εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α.: 30-

7326.0052 με πίστωση  # 33.000,00# ευρώ.   

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου 

του θέματος». 

                                

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου Δ/νσης 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. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της οικονομικής επιτροπής όπως παρακάτω 

αναλυτικά αναφέρουμε: 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Μέλος μειοψηφίας): Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να 

προσέξουμε τη χλωρίδα του Δήμου. Γίνεται ένα αλαλούμ με αποτέλεσμα ενώ σπαταλά ο Δήμος 

πολλά χρήματα στην πραγματικότητα δεν έχουμε σωστό πράσινο. Αυτά είναι πρακτικά 

πράγματα που όσοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στην ύπαιθρο τα γνωρίζουμε καλά.  Αν 

δείτε το παρτέρι στα Κρητικά σε ζώνες συνεχόμενες υπάρχουν φυτά που άλλα θέλουν πολύ 

νερό, άλλα καθόλου νερό, πίνουν όλα το ίδιο και αμέσως καταστρέφονται, με αποτέλεσμα ο 

δήμος να σπαταλά νερά άδικα των αδίκων. Κάποτε πρέπει να το δούμε αυτό πιο ζεστά καθώς 

επίσης και το πρόβλημα της αυθαίρετης παρέμβασης πάνω στο οικολογικό πράσινο στα δέντρα 

από τους καταστηματάρχες όπου όποιος θέλει και τον εμποδίζει την βιτρίνα του, τραβά μία και 

το κόβει. Ερχόμουν τώρα εδώ από την οδό Παπανικολάου, δεν μπορεί να υπάρξει πιο αισχρή 

παρουσία οδού από αυτή, αυθαίρετη καταπάτηση και των χώρων στάθμευσης. Κατάληψη 

                                                                                                                                                
102 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.  

103 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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κοινόχρηστων χώρων, είναι πολλά που θα πρέπει ο δήμος να τα δει. Δεν είναι εικόνα πόλης 

αυτή. Στο 11
ο
 θέμα κ. Πρόεδρε είμαι παρούσα. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Σωστή η παρατήρηση της κ. Παναή. 

Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. 16/63169/2-8-2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

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

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – παρτέρια - νησίδες» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 33.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 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: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ – ΠΑΡΤΕΡΙΑ - ΝΗΣΙΔΕΣ» 

 

Προϋπολογισμού 33.000,00 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..
104

 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ. 
105

 

 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα τη 

Ρόδο.:
106

 

 

Οδός  : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

                                                 
104 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.  
105 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.  

106 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 
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Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241046301 

Telefax : 2241046361 

E-mail
107

 : 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. 
108

 

 

1.5  - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που 

έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.  

-«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην 

παρούσα δημοπρασία. 

-«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με 

τον κύριο του έργου.  

-«Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι 

το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό 

έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. 

-Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού  νόμου 

3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή 

στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε 

ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη 

σύμβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως  

στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων 

οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται 

πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. 

Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και 

επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
109

, 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. 

                                                 
107     �   Εφόσον υπάρχει. 

108 Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… . 

109 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του ΚΔΕ και ανάλογα με το 

σύστημα υποβολής προσφορών (βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του ΚΔΕ, είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου 

υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  
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 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει 

το διαγωνισμό μέχρι και την ................... ......./....../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.  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 
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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 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 
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(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα 

από αυτά ανά σελίδα.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 

αναγκαίες διορθώσεις
110

, 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.
111

  

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 

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

111 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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και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η 

εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 

πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί 

ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 

ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 

λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.  

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της 

Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία 

υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να 

επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, 

με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους 

ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται 

στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει τον 

διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 

25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του 

έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, 

αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και 

υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 

άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα 

των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία 

αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 

εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 

 

4.2  Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα 

της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ
112

. Αν, μετά την εκδίκαση 

τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 

διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 

εκτός του μειοδότη. Μετά  προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 

του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και 

περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 

μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 

παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων
113

, 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, 

                                                 
112 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. 

113  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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αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.  

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στον διαγωνισμό 

προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 

δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 

την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον 

μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 

30 του ΚΔΕ  προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και 

τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα 

προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 

υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η 

Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 

κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 

Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 

ούτω καθ΄ εξής.  

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 

λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους 

διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 

ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, 

προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στον δεύτερο 

κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην 

παράταση και ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 

 

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 

(παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.  

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω
114

: 

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. 

 

                                                 
114 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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5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο: 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. 

Υ.Δ.Ε.). 

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 

από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 

ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε 

να πιστοποιείται η γνησιότητά τους
115

. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 

Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 

αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 

διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων
116

: 

 - 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 
117

. 

 - 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. 

                                                 
115  Βλ. σχετικά και υποσημείωση 38. 

116  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. 

117  Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
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7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Κ.Α. 30-7326.0052 (αριθ. ενάρ. έργου 

……………………)
118

 και υπόκειται στις κρατήσεις
119

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 

(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 

4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 

γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

             «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ – ΠΑΡΤΕΡΙΑ - 

ΝΗΣΙΔΕΣ  

 

11.2 Προϋπολογισμός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 33.000,00 Ευρώ και αναλύεται 

σε 
120

: 

Δαπάνη Εργασιών      19.234,15€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)        3.462,15€ 

Απρόβλεπτα
121

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 

       3.404,45€ 

Αναθεώρηση           512,15€ 

                                                 
118  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. 

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

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

121  Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το 

άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ.. 
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ΦΠΑ 24%     6.387,10€ 

Συνολικός Προϋπολογισμός  33.000,00€ 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Το έργο θα εκτελεστεί στη Δ.Ε. Ροδίων σε χώρους πρασίνου της πόλης 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Η παρούσα μελέτη αφορά την  εγκατάσταση δικτύου αυτομάτου ποτίσματος σε χώρους 

πρασίνου της πόλης όπως αναγράφονται στην Τεχνική έκθεση. 

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 ένα (1) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 

ΜΗΝΑ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
122

.  

                                                 
122  Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών. 
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Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
123

 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 
124

.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους 

διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και 

του άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας
125

, 

εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 532,23€. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην 

υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 

έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) 

και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 

μελών της.   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, 

δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 

προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 

εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 

και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή 

αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 

αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ
126

. Σφάλματα ή ελλείψεις που 

σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν 

γεννάται σύγχυση. 

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 

α) του Ν. 4281/2014 και άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 

μέχρι  ……/……/2016
127

. 
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.  

                                                 
123 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. 

124 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.  

125  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. 

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

(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες. 

127 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. 5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών 

από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
128

  

16.2   ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
129

 

  

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% 
130

 επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα 

κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης 

υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η 

εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να 

περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως  και υπόσχεση για την 

απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της 

σχετικής ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η ……/……/2016, ημέρα ………….. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 

αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 

που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
131

 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 

                                                 
128 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.  

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

130 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. 

131  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
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ΦΑΞ ή με email. 
132

 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 

μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

     

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατά τη 

διάταξη του άρθρου 29 παρ. 6 του ΚΔΕ για διάστημα 1 μήνα  από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών
133

. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του 

ΚΔΕ σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.                   

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και 

εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου
134

.  

 

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 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ
135

  Επίσης δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 105 &106 του ΚΔΕ) για έργα κατηγορίας 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 

τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 

στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους
136

, 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 

                                                 
132  Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

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

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

135 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.  

136 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν 

με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ). 
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επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 

προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 

δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

21.4  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 

συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Να μην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου 

περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2.  Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 

(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα 

αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 

αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (21) και 

στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,  

     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 

(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 

(398 Π.Κ.). 

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 

ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 

Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που 

της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη δημοπρασία). 

8 Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 

είναι εγγεγραμμένη. 

9 Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου 

ορίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.  
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8.  Τεχνική ικανότητα
137

. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά  

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά
138

: 

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
139

 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 

                                                 
137 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. 

 

138 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 

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

προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 
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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 
140

 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 

δήλωση
141

 (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 

συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 

είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.  

Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, 

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της 

παραγράφου δ΄.  

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 

αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε 

απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το 

πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 

Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης και βεβαιώνει ότι:  

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
142

, 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). 

                                                 
140

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

141  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. 

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

ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για 

κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)  στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να 

προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
143

 που απασχολούν 

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) 

τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να 

προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την 

επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως 

άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας 

από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. 

τέως ΤΠΕΔΕ).  

 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για 

τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). Σε περίπτωση που η 

Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 

αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 

 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, 

μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη. 

δ.  Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων 

έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, 

από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα 

με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 

εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 

και αν περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε 

τέτοιες οργανώσεις
144

.  

  

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.  

                                                 
143  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.  

144 Διευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 
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Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 

δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην 

υποσημείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 

δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 

απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 

την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας 

προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων 

(Ε.Ε.),εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά 

το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 

Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο 

μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα 

που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η 

καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 

επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη 

από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών 

για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   

κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ
145

). 

 

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
146

 
 ………………………………………………………………………………… 

  

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: 

 

                                                 
145  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.  

146 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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24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 

ποινή αποκλεισμού):  

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 

κατατίθενται πρωτότυπες. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 

δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 

νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη 

της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για 

την απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους 

με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και ΙΚΕ.).  

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το 

πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην 

Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 

συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της 

Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών 

(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 

κοινοπραξία).           

4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του 

φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής 

επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.  

 Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την 

Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το 

έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 

μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα 

των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η 

Ε.Δ. (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον 

προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι 

σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος 

αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

 

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των 

στοιχείων της προσφοράς τους.  

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 
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ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ ολογράφως και αριθμητικώς 
147

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

αριθμητικής 
148

.  

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 525/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η διάθεση της 

σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 304/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

25.2
149

 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
150

 
151

 
 

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

Επιτροπής αριθ. 304/2016 (ΑΔΑ: Ω6ΒΞΩ1Ρ-ΕΑΟ), η οποία συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 

σχετικό Κ.Α. 30-7326.0052, 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 12
ο 
                                                 Απόφ. Αρ. 336/2016  (Α.Δ.Α: 70Α7Ω1Ρ-ΥΩ1) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για 

χορήγηση νέας παροχής στη θέση Μελανού Αγ. Κωνσταντίνου – Αφάντου    (Υπόλογος-

υπάλληλος κ. Πέρος Γεώργιος) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/63246/2-8-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/63246/2-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου και στην συνέχεια 

τους ενημερώνει ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να ελεγχθεί αν 

στην Δ.Ε. Αφάντου υπάρχουν σχετικές κανονιστικές αποφάσεις με τις επεκτάσεις δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού. 

 

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

                                                 
147 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. 

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

σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα.  

149 Προαιρετική επιλογή. 

150 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.  

151 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  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63246/2-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Αποσύρει το 12
ο 

θέμα από την 18
η
 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το θέμα θα  

επανέλθει στην επιτροπή με νέα εισήγηση αφού ελεγχθεί αν στην Δ.Ε. Αφάντου υπάρχουν 

σχετικές κανονιστικές αποφάσεις με τις επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού. 

 

 

ΘΕΜΑ 13
ο 
                                                         Απόφ. 337/2016  (Α.Δ.Α: 7Ρ8ΞΩ1Ρ-1ΨΑ) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 224/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (Υπόλογος-υπάλληλος Περράκης Γεώργιος) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/63309/2-8-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/63246/2-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 «ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ:  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1457/2016 συνολικού ποσού "1.427,27€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου 

Περράκη μετά από την αρ. 224/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή 

κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2016. 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  92 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 545,66 € 

Αρ. Παραστατικου  93 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 293,87 € 

Αρ. Παραστατικου  94 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 293,87 € 

Αρ. Παραστατικου  95 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού *    293,87 € 

 Σύνολο    1.427,27 € 
Χρηματικό ένταλμα 1457/2016 -                           1.427,27 €  

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει 

σχετική απόφαση για: 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 

1457/2016 συνολικού ποσού 1.427,27 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη από το ανωτέρω χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικου  92 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 

2. Αρ. Παραστατικου  93 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 

3. Αρ. Παραστατικου  94 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 

4. Αρ. Παραστατικου  95 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν». 

 

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

Θεοδόση και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63309/2-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/64391/5-8-2016 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Περράκη Γεωργίου, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου (αριθ. πρωτ. 16/63309/2-8-2016), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 1457/2016, συνολικού ποσού 1.427,27 € (χιλίων 

τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ 

αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο)  και 224/2016 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 6ΒΠ5Ω1Ρ-4ΞΑ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για  τις 

ανάγκες των παρακάτω έργων: 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Παστίδας 

συνολικού κόστους 293,87 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

2664/03-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αγ.Βαρβάρα-Τσαΐρι Ρόδου, 

συνολικού κόστους 293,87 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

2662/03-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Φανών, συνολικού 

κόστους 293,87 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2669/03-06-

2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Τοποθέτηση επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων στην οδό πάροδος Αγ. Αναργύρων Ρόδου, 

συνολικού κόστους 545,66 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

2663/03-06-2016 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. 1457/2016 συνολικού ποσού 1.427,27 € εκδόθηκε 

στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Περράκη Γεωργίου για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

χορήγησης νέων παροχών δημοτικού φωτισμού ως ανωτέρω, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0001 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 1457/2016        1.427,27  
Αρ. Παραστατικου  92 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 545,66 

Αρ. Παραστατικου  93 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 293,87 

Αρ. Παραστατικου  94 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 293,87 

Αρ. Παραστατικου  95 /19-07-2016 Εθνικής τράπ. 293,87 
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ΣΥΝΟΛΟ 1.427,27 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                  μηδέν 0,00€ 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14
ο 
                                                  (Απόφ. Αρ. 338/2016  (Α.Δ.Α: 6ΚΒ4Ω1Ρ-ΠΤΞ) 

Αποδοχή δωρεάς παιδικής χαράς στην Κρητηνία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Κρητηνίας 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/64136/04-08-16) 

 

 Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 

16/64136/4-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου ως 

παρακάτω:   

  

«Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝΙΑ. 

   Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την δωρεά των οργάνων, όπως στο  συνημμένο σχέδιο με την 

πρόταση, από τoν Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας, που θα τοποθετηθούν σαν παιδική χαρά, 

στο χώρο ακριβώς δίπλα από το κοινοτικό κατάστημα Κρητηνίας, βάσει της με αρ. 5/01-04-

2016 απόφασης του Τ. Σ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε ΑΤΑΒΥΡΟΥ». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Κολιάδη 

Θεοδόση) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/64136/4-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 5/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κρητηνίας Δ.Ε. Αταβύρου 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και αποδέχεται την δωρεά οργάνων παιδικής χαράς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας, 

όπου θα τοποθετηθούν σαν παιδική χαρά στο χώρο ακριβώς δίπλα από το Κοινοτικό 

Κατάστημα Κρητηνίας Δ.Ε. Αταβύρου. 

 

Εξουσιοδοτεί, επιπροσθέτως, την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία να συντάξει, απαραιτήτως, 

επιστολή, δια της οποίας θα ευχαριστεί θερμά τους παραπάνω δωρητές, για την ευγενική 

προσφορά τους. 

 

 

ΘΕΜΑ 15
ο 
                                                    Απόφ. Αρ. 339 /2016  (Α.Δ.Α: ΩΠΨΞΩ1Ρ-ΘΣ4) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για τις 

ανάγκες τεχνικού ελέγχου του οχήματος με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 1213 του Δήμου Ρόδου    

(Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μπαρδακάς Τσαμπίκος) 
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 (Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού και μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/63342/02-08-2016) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/63342/2-8-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 

για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου του οχήματος με αρ.κυκλ ΚΗΥ 1213 του Δήμου Ρόδου». 

Σας κάνουμε γνωστό ότι  στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1213 φορτηγό 

αυτοκίνητο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου δόθηκε κλήση από την Τροχαία 

Ρόδου, επειδή δεν διέθετε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε ισχύ .  Επειδή σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις το πρόστιμο επιβάλλεται στον οδηγό , που όμως δεν ευθύνεται για τη λήξη της 

ισχύος του παραπάνω Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, η Διεύθυνσή μας εισηγείται με την παρούσα 

να υποβληθεί το εν λόγω όχημα στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο παρά τις δυσκολίες 

(επιβολή επιπλέον τέλους εκπροθέσμου ελέγχου) , που θα προκαλέσει  η εκτός προθεσμίας 

διεξαγωγή του. Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί μόνιμος υπάλληλος ως υπόλογος που θα 

προκαταβάλλει τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ποσά , που είναι τα 

εξής:  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  Ποσό σε €  

1 Τέλος περιοδικού ελέγχου για φορτηγό μικτού βάρους άνω των 12 

τόνων 

77 

2 Τέλος εκπροθέσμου ελέγχου  124  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 201 

 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959(ΦΕΚ 114 

τεύχος Α΄), με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 

3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του 

λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της 

σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ 

της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής 

μας Μπαρδακά Τσαμπίκο ως υπόλογο, ο  οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό 

των διακοσίων ενός ευρώ (201 €), προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να 

αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο 

και πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».  

                                            

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Μπαρδακά Τσαμπίκου)  

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63342/2-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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και ορίζει τον κ. Μπαρδακά Τσαμπίκο, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού διακοσίων ένα ευρώ (201,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο 

Κ.Τ.Ε.Ο. (παράβολα και πιστοποίηση)», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου  

μηχανήματος Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1213, από ΚΤΕΟ. 

 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 7η  

Νοεμβρίου 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-

6142.0026, 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 1
ο  

(Εκτός ημερήσιας διάταξης)         Απόφ. Αρ. 340 /2016  (Α.Δ.Α: 7Ξ3ΡΩ1Ρ-4ΥΛ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, 

μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Χατζηκωνσταντάκη Γεωργίου του Νικολάου, βάσει 

σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.                                                    

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου με αρ. πρωτ.: 

2/64144/04-02-2016) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής τις εισηγήσεις της Νομικής 

Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/7197/02-02-2016 και 2/64144/04-08-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: H από 25.01.2016Δεύτερη (Β’) Αίτηση περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς του 

Γεωργίου Χατζηκωνσταντάκη του Νικολάου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, οδός Νικ. Καζαντζάκη αρ. 15. 

Σχετ.:Η από 25.01.2016, υπ’αριθμ. πρωτ.2/6078/28.01.2016Δεύτερη (Β’) Αίτηση περί 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς του Γεωργίου Χατζηκωνσταντάκη του Νικολάου.  

 

Ο αντίδικος Γεώργιος Χατζηκωνσταντάκης του Νικολάου, δυνάμει των ακόλουθων 

εγγράφων – συμφωνητικών, που υπεγράφησαν μεταξύ αυτού και του πρώην Δήμου Λινδίων, 

ήτοι: 

1. Του από 22 Δεκεμβρίου του 2010 και με Κ.Α.: 45-7336.005Συμφωνητικού ποσού 

€5.816,37, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες, ο (πρώην) Δήμος Λινδίων του ανέθεσε τη σύμβαση έργου «Συντήρηση 

Κοιμητηρίου Λαέρμων». 
2. Του από 22 Δεκεμβρίου του 2010 και με Κ.Α.: 25-7336.010 Συμφωνητικού ποσού 

€5.961,24, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες, ο (πρώην) Δήμος Λινδίων του ανέθεσε τη σύμβαση έργου «Συντήρηση 

Δεξαμενών Ύδρευσης». 
3. Του από 22 Δεκεμβρίου του 2010 και με Κ.Α.: 15-7331.009 Συμφωνητικού ποσού 

€6.034,86, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες, ο (πρώην) Δήμος Λινδίων του ανέθεσε τη σύμβαση έργου «Συντήρηση 

Αγροτικού Ιατρείου Λαέρμων». 
4. Του από 22 Δεκεμβρίου του 2010 και με Κ.Α.: 35-7332.001 Συμφωνητικού ποσού 

€6.380,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες, ο (πρώην) Δήμος Λινδίων του ανέθεσε τη σύμβαση έργου «Συντήρηση 

Κήπων και Δεντροστοιχιών». 
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5. Του από 22 Δεκεμβρίου του 2010 και με Κ.Α.: 25-7312.012 Συμφωνητικού ποσού 

€5.965,20, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες, ο (πρώην) Δήμος Λινδίων του ανέθεσε τη σύμβαση έργου «Κατασκευή 

Τάφρων Απορροής Υδάτων», και. 
6. Του από 22 Δεκεμβρίου του 2010 και με Κ.Α.: 25-7312.015 Συμφωνητικού ποσού 

€6.496,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με τους σε αυτό αναφερόμενους ειδικότερους 

όρους και συμφωνίες, ο (πρώην) Δήμος Λινδίων του ανέθεσε τη σύμβαση έργου «Κατασκευή 

Προστατευτικών Έργων και Διαμόρφωσης των Χώρων των Αντλιοστασίων και 

Δεξαμενών του Δήμου», 
για τις οποίες έξι (6) συμβάσεις έργου παρέδωσε στο (πρώην) Δήμο Λινδίων εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία αξίας ίσης με το 5% του 

προϋπολογισμού της κάθε Μελέτης, όπως τούτο φαίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που 

εκδόθηκαν στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με αριθμούς: GRH082191/22.12.2010, 

GRH082192/22.12.2010, GRH082194/22.12.2010, GRH082195/22.12.2010, 

GRH082189/22.12.2010, και GRH082190/22.12.2010, αντιστοίχως. 

Ακολούθως, κατέθεσε την από 12.05.2015 με ΑΚΔ 290/13.05.2015 Αγωγή αυτού ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ισχυριζόμενος ότι ο (πρώην) Δήμος Λινδίων, (νυν) 

Δήμος Ρόδου, αν και παράλαβε και χρησιμοποίησε τα αναφερόμενα, στα ως άνω συμφωνητικά 

– συμβάσεις έργων, έργα, ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία διαμαρτυρία και παρά τις 

επανειλημμένες οχλήσεις αυτού, δεν του έχει καταβάλλει το συνολικό ποσό των Ευρώ 

τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και εξήντα επτά λεπτών [(€5.816,37 + 

€5.961,24 + €6.034,86 + €6.380,00 + €5.965,20 + €6.496,00 =) €36.653,67], 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στις συμφωνηθείσες αμοιβές του για την 

εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων έργου που του ανατέθηκαν, αρνούμενος ο (πρώην) Δήμος 

Λινδίων,(νυν) Δήμος Ρόδου αδικαιολόγητα να του το καταβάλει, μολονότι εκπλήρωσε όλες τις 

απορρέουσες εκ των ως άνω έξι (6) συμβάσεων έργου υποχρεώσεις του.Η εν λόγω αγωγή 

επιδόθηκε νομίμως στο Δήμο Ρόδου την 18.05.2015.Δικάσιμος της εν λόγω αγωγής ορίστηκε η 

24.05.2018. 

Την 28.05.2015, ο αντίδικος υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την από 

20.05.2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 2/46614/28.05.2015 Αίτηση αυτού (περί Εξώδικου 

Συμβιβασμού), ζητώντας την καταβολή προς αυτόν μόνον του αιτούμενου στην εν λόγω αγωγή 

αυτού κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και 

εξήντα επτά λεπτών [(€5.816,37 + €5.961,24 + €6.034,86 + €6.380,00 + €5.965,20 + €6.496,00 

=) €36.653,67], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως αμοιβή από τις εκτελεσθείσες ως άνω έξι (6) 

συμβάσεις έργου, παραιτούμενος (α) από τον νόμιμο τόκο, από την επομένη της επιδόσεως της 

εν λόγω ως άνω από 12.05.2015 με ΑΚΔ 290/13.05.2015 Αγωγής αυτού ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και (β) από τα δικαστικά έξοδα, υπό τον όρο της άμεσης 

καταβολής σε αυτόν από το Δήμο Ρόδου του εν λόγω ως άνω κεφαλαίου. 

Επί της αιτήσεώς του αυτής, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, δυνάμει της υπ’ 

αριθμ. 233/2015 Απόφασής της [ΑΔΑ: 7ΩΦΛΩ1Ρ-Θ9Α], και παρά την από 03.06.2015 υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 2/49140/04.06.2015 θετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου, δεν ενέκρινε τον ανωτέρω συμβιβασμό. 

Εν συνεχεία, ο αντίδικος Γεώργιος Χατζηκωνσταντάκης του Νικολάου υπέβαλε στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την από 25.01.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 

2/6078/28.01.2016 Δεύτερη (Β’) Αίτησή του περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς 

αυτού, με την οποία ζήτησε ξανά την εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, ήτοι την 

καταβολή προς αυτόν μόνον του αιτουμένου στην εν λόγω αγωγή αυτού κεφαλαίου συνολικού 

ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και εξήντα επτά λεπτών 

[(€5.816,37 + €5.961,24 + €6.034,86 + €6.380,00 + €5.965,20 + €6.496,00 =) €36.653,67], 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως αμοιβή από τις εκτελεσθείσες ως άνω έξι (6) συμβάσεις 

έργου, παραιτούμενος κάθε περαιτέρω αξίωσής αυτού, ήτοι (α) από τον νόμιμο τόκο, από την 

επομένη της επιδόσεως της εν λόγω ως άνω από 12.05.2015 με ΑΚΔ 290/13.05.2015 Αγωγής 

αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και (β) από τα δικαστικά έξοδα από την 

ανωτέρω υπόθεση υπό τον όρο της άμεσης καταβολής σε αυτόν από το Δήμο Ρόδου του εν 

λόγω ως άνω κεφαλαίου. 
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Όσον αφορά την δεύτερη (β’) συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε ο αντίδικος, προτείνω για 

να υπάρχει όφελος του Δήμου μας, να γίνει δεκτή η δεύτερη (β’) αίτηση του εν λόγω 

Γεωργίου Χατζηκωνσταντάκη του Νικολάου, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ρόδου με την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνον του αιτούμενου στην εν λόγω αγωγή αυτού 

κεφαλαίου ποσού Ευρώ ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και εξήντα 

επτά λεπτών [(€5.816,37 + €5.961,24 + €6.034,86 + €6.380,00 + €5.965,20 + €6.496,00 =) 

€36.653,67], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στις συμφωνηθείσες αμοιβές του 

αντιδίκου για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων έργου που του ανατέθηκαν, σε δύο 

ισόποσες, διμηνιαίες, δόσεις, εφόσον έχουν εκτελεστεί τα ανωτέρω έργα από αυτόν και 

εφόσον οφείλονται τα παραπάνω Συμφωνητικά – Συμβάσεις Έργου σε αυτόν, δυνάμει και 

εξ αφορμή των οποίων κατέθεσε την εν λόγω ως άνω από 12.05.2015 με ΑΚΔ 290/13.05.2015 

Αγωγή αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, παραιτούμενος αυτός, άμα 

τη εξόφληση της πρώτης δόσης, εγγράφως, από την αξίωση καταβολής των αναλογούντων 

τόκων υπερημερίας, καθώς και των τυχών εξόδωνεκ των ανωτέρω Συμβάσεων Έργου, που 

περιγράφονται στην εν λόγω αγωγή αυτού. 

Επίσης, με την αποδοχή της εν λόγω αίτησης εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να μου δοθεί η εξουσιοδότηση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, όπως υπογράψω Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Διαφοράς επί της ανωτέρω ασκηθείσας αγωγή αυτού, με το οποίο να συμβιβάζεται η εν 

λόγω από 12.05.2015 με ΑΚΔ 290/13.05.2015 Αγωγή αυτού ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου στο ποσό των Ευρώ ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 

τριών και εξήντα επτά λεπτών [(€5.816,37 + €5.961,24 + €6.034,86 + €6.380,00 + €5.965,20 

+ €6.496,00 =) €36.653,67], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ή σε οποιοδήποτε ποσό 

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, σε δύο ισόποσες, διμηνιαίες, δόσεις, 

που θα ορίζονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εφ’ όσον 

γίνει αποδεκτή και από τον αντίδικο, το οποίο Πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου προς επικύρωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 

«Θέμα: Επαναφορά προς συζήτηση της από 25.01.2016 Αίτηση ςπερί Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Διαφοράς του Γεωργίου Χατζηκωνσταντάκη του Νικολάου, κατοίκου Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, οδός Νικ. Καζαντζάκη αρ. 

15. 

 

Σχετ.: Η από 25.01.2016, υπ’αριθμ. πρωτ.2/6078/28.01.2016Αίτηση περί Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Διαφοράς του Γεωργίου Χατζηκωνσταντάκη του Νικολάου. 

 

Ο αντίδικος Γεώργιος Χατζηκωνσταντάκης του Νικολάου, υπέβαλε στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου την από 25.01.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/6078/28.01.2016 Αίτησή 

του περί Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς αυτού, με την οποία ζήτησε την εξωδικαστική 

επίλυση της εν λόγω διαφοράς, ήτοι την καταβολή προς αυτόν μόνον του αιτουμένου στην εν 

λόγω αγωγή αυτού κεφαλαίου συνολικού ποσού Ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 

πενήντα τριών και εξήντα επτά λεπτών [(€5.816,37 + €5.961,24 + €6.034,86 + €6.380,00 + 

€5.965,20 + €6.496,00 =) €36.653,67], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως αμοιβή από τις 

εκτελεσθείσες ως άνω έξι (6) συμβάσεις έργου, παραιτούμενος κάθε περαιτέρω αξίωσής αυτού, 

ήτοι (α) από τον νόμιμο τόκο, από την επομένη της επιδόσεως της εν λόγω ως άνω από 

12.05.2015 με ΑΚΔ 290/13.05.2015 Αγωγής αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και (β) από τα δικαστικά έξοδα από την ανωτέρω υπόθεση υπό τον όρο της άμεσης 

καταβολής σε αυτόν από το Δήμο Ρόδου του εν λόγω ως άνω κεφαλαίου. 

Επί της εν λόγω Αίτησης του αντιδίκου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, δυνάμει 

της υπ’ αριθμ. 16/2016 (ΑΔΑ: 70ΤΣΩ1Ρ-8Κ3) απόφασής της, ομόφωνα ανέβαλε «… τη 

συζήτηση για το ανωτέρω θέμα λόγω έλλειψης απαραίτητων δικαιολογητικών για την εξέταση της 

έγκρισης ή μη της αποδοχής του αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού. Το θέμα θα επανέλθει στην 

επιτροπή αφού συμπληρωθεί ο φάκελος». 
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Κατόπιν τούτων, και επειδή συμπληρώθηκαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από τον αντίδικο, 

παρακαλούμε όπως επανέλθει το εν λόγω θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, 

επαναλαμβάνοντας την πρόταση της από 02.02.2016 υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/7197/02.02.2016 

εισήγησής μας.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στρατή Στέφανου) 

 

 Αμέσως μετά δίδεται ο λόγος στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή 

Στέφανο, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς στα κύρια σημεία των ανωτέρω γραπτών 

γνωμοδοτήσεων του. Ταυτόχρονα, κατατίθεται στα μέλη της Επιτροπής, η από 

2/64856/08.08.2016 υπεύθυνη δήλωση του κ. Χατζηκωνσταντάκη Γεώργιου του Νικολάου, με 

την οποία περιορίζει την απαίτησή του στο ποσό των 29.900,00€ (είκοσι εννέα χιλιάδων 

εννιακοσίων ευρώ). 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως παρακάτω 

αναλυτικά αναφέρουμε: 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νoμικός Δήμου) : Εδώ είναι η τρίτη αίτηση που γίνεται για τον 

συμβιβασμό αυτό, ο Χατζηκωνσταντάκης είναι εργολάβος έχει κάνει διάφορες εργολαβίες στον 

Δήμο Λινδίων και έχει υπογράψει (6) έξι συμβάσεις. Το θέμα έρχεται για Τρίτη φορά στην 

Οικονομική Επιτροπή, έχει κάνει αγωγή η πρώτη απόφαση της Ο.Ε. ήταν δικαστεί που 

δικάζεται το 2018, ο άνθρωπος επανήλθε με δεύτερη αίτηση συμβιβασμού, στην δεύτερη αίτηση 

συμβιβασμού απεφάνθη η Ο.Ε. να αναβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση μέχρι να προσκομίσει 

στην επόμενη συνεδρίαση βεβαιώσεις καλή εκτέλεσης των έργων. Τις βεβαιώσεις τις έχει 

προσκομίσει για τα έργα που αναγράφονται στην αγωγή του και επανέρχεται σύμφωνα με την 

δεύτερη απόφαση της Ο.Ε. και ζητάει να γίνει δεκτή η αίτηση του να συμβιβαστεί στο ποσό 

μόνο στο κεφάλαιο, είναι από το 2010 οι τόκοι των χρημάτων είναι πάρα πολύ για να μην 

περιμένει το 2018 και μάλιστα σε λίγο θα παρευρεθεί για να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία θα αναφέρει ότι περιορίσει το αίτημα στο ποσό των 29.900,00 € αντί του αρχικού ποσού 

36.653,67 € προκειμένου να μην χρειαστεί να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι 

αρμόδια η Οικονομική Επιτροπή. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός ταλαιπωρήθηκε είναι 

συμβάσεις του 2005 ασκήθηκε αγωγή εμπρόθεσμα είναι μες στην πενταετία δεν υπάρχει θέμα 

παραγραφής επομένως δεν υπάρχει θέμα πλέον να μην είναι νόμιμη η απαίτηση του από την 

στιγμή που υπάρχουν και συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που 

αναφέρονται στην αγωγή του. 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος): Η αγωγή θα εκδικαστεί το 2018; Τώρα με αυτή τι 

κάνουμε;  

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Δήμου) : Όταν γίνει πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης 

διαφοράς επικυρώνεται τώρα, δεν πρέπει να περιμένει ο άνθρωπος το 2018 για να πάρει τα 

λεφτά του, με την επικύρωση του πρακτικού μπορεί να πάρει τα λεφτά του, αυτό όμως για να 

γίνει θα πρέπει να γίνει έγκριση και από την Οικονομική  Επιτροπή και από την Αποκεντρωμένη 

και με βάσει αυτήν απόφαση θα γίνει το πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης το αρμόδιο 

δικαστήριο συγκεκριμένα το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου που έχει ασκήσει την αγωγή να 

επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο και με βάσει την επικύρωση του πρακτικού συμβιβαστικής 

επίλυσης διαφοράς που είναι αμετάκλητη και επέχει θέση αμετακλήτου αποφάσεως να πάει 

στον επίτροπο να πληρωθεί. 

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Μέλος): Τα έργα αυτά τα οποία αναφέρει έχουν εκτελεστεί;  

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Δήμου): Έχουν εκτελεστεί και υπάρχουν βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης και συμβάσεις.  

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος): Τιμολόγια έκοψε;  

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Δήμου): Τιμολόγια θα κόψει όταν θα ….. . Δεν μπορεί να 

πληρώσει το 24% ΦΠΑ προτού…. Δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος.  Το τιμολόγιο θα το κόψει τότε 

όταν θα παίρνει τα λεφτά. Υπάρχει σύμβαση και παραστατικά. Το έχουμε κάνει κατά 

επανάληψη αυτό, δεν μπορεί ο άλλος να πληρώσει 24% ΦΠΑ  
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ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος) : Όταν δικαστεί μπορεί να χάσει και μπορεί να 

κερδίσει και μπορεί ανάλογα τι θα κάνει να ασκήσει έφεση. Όμως δίνει ο νομοθέτης την 

δυνατότητα την ύπαρξη ενός συμβιβασμού μέχρι να έρθει αυτή η αγωγή.  H Ερώτηση είναι ότι 

εδώ υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις και παραστατικά παραλαβής έργου τα οποία 

προσκόμισε, έχουν βγει και εγγυητικές επιστολές, βεβαίως υπάρχει έργο, εφόσον λοιπόν μας 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για το συμβιβαστικό ποσό των 29.900,00 € τότε το εγκρίνουμε. 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 2/7197/02-02-2016  και 

2/64144/04-08-2016, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010), 

 Την με αρ. πρωτ. 2/64856/08.08.2016 υπεύθυνη δήλωση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Γεωργίου 

Χατζηκωνσταντάκη του Νικολάου με την καταβολή είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 

(€29.900,00), με την  ταυτόχρονη παραίτηση του αντιδίκου από τόκους και δικαστικά έξοδα, 

εφόσον τα ανωτέρα έργα έχουν εκτελεστεί από αυτόν και εφόσον οφείλονται τα παραπάνω 

συμφωνητικά – συμβάσεις έργου σε αυτόν,  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κο Στρατή Στέφανο, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου, 

προκειμένου να υπογραφεί Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, δυνάμει του άρθρου 

214Α ΚΠολΔ, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κου Χατζηκωνσταντάκη Γεώργιου του 

Νικολάου, με το οποίο να συμβιβάζεται η εν λόγω διαφορά, ήτοι η από 12.05.2015 με ΑΚΔ 

290/13.05.2015 Αγωγή του αντιδίκου κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Ρόδου, στο ποσό των Ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων  (€29.900,00), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο  

(Εκτός ημερήσιας)                    Απόφ. Αρ. 341 /2016  (Α.Δ.Α: ΩΕ5ΠΩ1Ρ-Ε1Κ) 

Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής άγονης δημοπρασίας για την παραχώρηση με 

αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας  
 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 04/08/2016 πρακτικό της 

επιτροπής της επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση με αντάλλαγμα, του 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας στο Δήμο Ρόδου, ως κατωτέρω: 

  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

  Στη Ρόδο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται 

εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου σήμερα, την 4
η
 του μήνα Αυγούστου  έτους 2016, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή 

δημοπρασιών εκμίσθωσης παραλιακών χώρων η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ύστερα και από την σχετική Διακήρυξη 

δημοπρασίας του Προέδρου της ίδιας επιτροπής. 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Διακοσταματίου Σάββας, 

διαπίστωσε ότι,  επί συνόλου 3 μελών, βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι: 

1. Διακοσταματίου Σάββας 
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2. Ατσίδη Ελπίδα 

3. Μουτάφης Δήμος 

Ανατέθηκαν χρέη γραμματέα της Επιτροπής στον υπάλληλο Λιαμή Μιχαήλ. Αμέσως μετά 

κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και ζητήθηκε από τους παραβρισκόμενους που επιθυμούν 

να συμμετέχουν στην διαδικασία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την 

σχετική διακήρυξη.  

 

Η επιτροπή του διαγωνισμού 

 Έχοντας υπ’ όψιν: 

α) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

γ) το Ν.3852/2010 

δ) το N.4384/2016 άρθρο 56 

ε) την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του 

Δήμου μας, και παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων  

σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

στ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 

Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

ζ)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ.3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  

αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων 

αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου. 

η) την υπ’ αρ. 132/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η κατάρτιση 

των όρων της δημοπρασίας. 

θ) το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 3683/10-5-

2016 ‘Τιμές για την απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έτους 2016. 

ι) την υπ’ αρ. 235/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, ‘Λήψη  απόφασης για την 

επαναδημοπράτηση του πόστου(καντίνα) – 3.014 Δ.Κ.Κ Παραλία Λιμανάκι – Κολυμπίων’ια) το 

έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 5907/8-7-2016. 

 

Στη συνέχεια καταρτίζει, ως κατωτέρω, τον πίνακα ανά πόστο και παραλία: 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση  μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 

παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε: 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος) :  Για να ξέρεις τι έχει γίνει εδώ  Ευαγγελία, 

έγινε μία δημοπρασία όπου έγινε μία προσφορά σε μία καντίνα 50.00,00 € δεν ήρθανε να 

υπογράψουν με αποτέλεσμα να κάνουμε σήμερα μία νέα δημοπρασία εμείς πρέπει να 

αναπλειστηριάσουμε εις βάρος αυτουνού, στην αρχή νομίζαμε ότι με πάει με τις διατάξεις που 

αφορούν τους Δήμους και έπρεπε να βάλουμε το αρχικό μίσθωμα 56.000,00 και αν ας πούμε 

πάει 10.000 τα υπόλοιπα τα 39.400,00 τα βάζει αυτός, όμως αποστείλαμε έγγραφο στην 

Κτηματική και πήραμε απάντηση και έχει δίκιο επειδή επί της ουσίας ο αιγιαλός και η παραλία 

δεν είναι δική μας περιουσία είναι δημόσια  πάει με τις διατάξεις περί δημοπρασιών μίσθωσης 

και εκποίησης ακινήτων του δημοσίου, σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται, πράγμα που πρέπει 

να το δούμε κιόλας τελικά, γιατί έρχεσαι τώρα εσύ και κάνεις αναπλειστηριασμό 50.000,00 τον 

Αύγουστο μήνα για την καντίνα, να τα δώσει ποιος; και γι’ αυτό είναι λάθος, αυτοί μιλούν για 

ακίνητα που θα τα εκμισθώσει για πέντε για δέκα για είκοσι χρόνια, εδώ τώρα για έξι μήνες θα 

έρθω εγώ να του βάλω και 10% κάτω από το μίσθωμα, μετά θα του ξαναβάλω άλλο 10% κάτω 

μέχρι να τελειώσει η σεζόν, άρα δυστυχώς ο διαγωνισμός ήταν άγονος και θα πρέπει να μας πει 

από δω και πίσω η Νομική Υπηρεσία ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 

προκειμένου να χρεωθεί το Α.Φ.Μ. του προηγούμενου πλειοδότη. 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Δήμου): Ο κ. Παπαγεωργίου είναι ο αρμόδιος 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) : Επειδή θεωρώ ότι είναι μείζον το θέμα με τους 

ομπρελάδες, η πρώτη η ερώτηση είναι η εξής από την ημέρα που έγιναν οι δημοπρασίες και 

κάποιοι πλειστηριάσανε κάποια πόστα, πόσο δικαίωμα χρονικό ορίζει ο νόμος μέχρι να 

φτιάξουμε τις συμβάσεις; δηλαδή είχαμε το δικαίωμα να φτιάξουμε συμβάσεις μετά από δύο 

μήνες, τρεις μήνες; Και το δεύτερο ερώτημα είναι από όλους αυτούς που ήρθανε και 

πλειστηριάσανε και πήρανε πόστα πόσοι από αυτούς έχουν υπογράψει, πόσοι από αυτούς δεν 

έχουν έρθει να υπογράψουν συμβόλαια και κατά συνέπεια να έχουν πληρώσει;  

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (Πρόεδρος): Το 99% αυτόν που ήρθαν και συμμετείχαν 

έχουν πληρώσει. Και γι’ αυτό βλέπεις ότι στα ίδια έσοδα από μισθώσεις υπάρχει αύξηση. 

Ψηφίζουμε ομόφωνα και γραφτεί στο σώμα να μεριμνήσει η Οικονομική υπηρεσία προς την 

Νομική για να προχωρήσει τις διαδικασίες. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής να 

ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31 και το Π.Δ. 270/1981. 

  το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) 

 το Ν.3852/2010 

 το N.4384/2016 άρθρο 56 

 την υπ’ αρ. 216/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή 

περιοχή του Δήμου μας, και παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον 

874475.527 
Y = 

4019436.865 
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καθορισμό των όρων  σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

 την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586 Β’ΕΞ2015/7/4/2015 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 την υπ’ αρ. 132/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η 

κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας. 

 το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 3683/10-

5-2016 ‘Τιμές για την απλή χρήση αιγιαλού-παραλίας έτους 2016. 

 την υπ’ αρ. 235/2016 Απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, ‘Λήψη  απόφασης για την 

επαναδημοπράτηση του πόστου(καντίνα) – 3.014 Δ.Κ.Κ Παραλία Λιμανάκι – 

Κολυμπίων’ια)  

 το έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµόσιας Περιουσίας με Αριθμ.Πρωτ. 5907/8-7-

2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το από 04/08/2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την διενέργεια της 

επαναληπτικής δημοπρασίας για την «παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Ρόδου» και κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία. 

 

Β) Να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθηθούν για τη χρέωση του Α.Φ.Μ. του προηγούμενου πλειοδότη για το 

συγκεκριμένο πόστο.  

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο  

(Εκτός ημερήσιας)                    Απόφ. Αρ. 342 /2016  (Α.Δ.Α: ΩΦΤ3Ω1Ρ-6ΥΟ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε 

Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου έτους 2016 

(Εισήγηση Τμήμ. Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. 2/64212/05-08-2016) 

 

       Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/64212/05-08-2016, ως 

κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση  των πρακτικών του Πρόχειρου  διαγωνισμού για τις εργασίες Φύλαξη 

Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλούδων.                

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένου πρακτικού της επιτροπής του 

πρόχειρου διαγωνισμού για τις  εργασίες   «Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλούδων»  έτους 2016  

του  Δήμου Ρόδου 

Συνημμένα: 

1 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τις  εργασίες «Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε. 

Πεταλουδών»  έτους 2016 του Δήμου Ρόδου.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Φύλαξη 

Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου  έτους 2016 (κωδ. 00-6142.0040)» 

Στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου  σήμερα 28 Ιουλίου  2016, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 9
η
 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία 

συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 450/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 
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διενέργεια του διαγωνισμού «Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου» 

αποτελούμενη από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, πρόεδρος 

2. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, μέλος 

3. Κακάκη Υπακοή, μέλος 

    προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του  δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την εργασία «Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλουδών 

του Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.990,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την  απόφαση  296/2016 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 2335/2016 Απόφαση του Δημάρχου και δόθηκε για 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 20/07/2016 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/59176/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης 

του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν  αποτέλεσμα 

την λήξη επίδοσης των προσφορών την  9
η
 πρωινή στις 28/07/2016,  προσήλθαν  να καταθέσουν 

προσφορά οι εξής εταιρίες: 

1. FAST LIONS A.E. 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα ανοίγματος των προσφορών(09.00 πρωινή στις 

28/07/2016), η επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων 

προσφοράς για να ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ήταν 

τα κάτωθι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από 

την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Οι εταιρείες δεν υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί και θα έχει ισχύ για το παρόν έτος. 

4. Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται 

η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

5. Αν για κάποιο λόγο σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται κάποιο από τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν 

αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

Όλες οι ανωτέρω εταιρείες είχαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία είναι 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/59177 διακήρυξη   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 παρακάτω   εταιρείες: 

 

 

1.  FAST LIONS A.E. 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 
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2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε 

αμέσως την ίδια ημέρα 28/07/2016. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για 

τα οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που 

τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει οι 

συμμετέχουσες εταιρείες  

1.FAST LIONS A.E. 

2.ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ 

να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών) 

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 τις  

Εργασίες Φύλαξης Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου  διαπίστωσε τα παρακάτω 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

α) Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό  

β) Να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας Φύλαξης Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλούδων στην εταιρεία   

FAST LIONS A.E. με ποσό 31.172,36 € ήτοι συνολικά 38.653,73 € με Φ.Π.Α. 24%». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

ΕΙΔΟΣ 

εργασίας 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΩΡΕΣ/ΗΜΕ

ΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.  

FAST 

LIONS 

A.E.  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΑΝΤΩΝΙ

ΟΣ Κ. 

ΚΟΡΙΑΝΙ

ΤΗΣ  

ΔΑΠΑΝΗ  

FAST 

LIONS 

A.E.  

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙ

ΟΣ Κ. 

ΚΟΡΙΑΝΙ

ΤΗΣ  

Φύλαξη 

κοιλάδας 

Πεταλούδ

ων 

ΕΡΓΑΣΙΜΕ

Σ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

Α 

ΦΥΛΑΞΗ  

4.688 4,78 4,84 
22.408,64 

€ 

22.689,92 

€ 

Φύλαξη 

κοιλάδας 

Πεταλούδ

ων 

ΚΥΡΙΑΚΕ

Σ-ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

Α 

ΦΥΛΑΞΗ  

992 8,37 8,47 8.303,04 € 8.402,24 € 

 

κόστος 

μισθοδοσία

ς- 

ασφάλισης 

    
30.711,68 

€ 
31.092,16 

 
Διοικητικό 

κόστος 
 1,5%  1,15% 460,68 € 357,55 

 ΣΥΝΟΛΟ      31.172,36 31.449,71 

 
Φ.Π.Α.24

% 
    7.481,37 7.547,93 

 
ΣΥΝΟΛΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

    38.653,73 38.997,64 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/64212/05-08-2016, εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το από 28/07/2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 

 Το Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178
Α
) 

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

θεμάτων». 

 Τα άρθρα 158,209 του νέου Δ.Κ.Κ. 

 Το ΠΔ 113/2010 

 ΠΔ 60/2007 «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-έργων-

προμηθειών και υπηρεσιών». 

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

στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». 

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

 Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

 Τον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδ. 00/6142.0040, ύψους 55.000 ευρώ. 

 Τη διακήρυξη του διαγωνισμού για τη «Φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το από 28/07/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσίας «Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλούδων του 

Δήμου Ρόδου έτους 2016, 

 

Β) Κατακυρώνει την παροχή υπηρεσίας “Φύλαξη Κοιλάδας Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου έτους 2016, στην εταιρεία   FAST LIONS A.E. με ποσό 31.172,36 € ήτοι συνολικά 

38.653,73 € με Φ.Π.Α. 24%» καθώς ήταν οικονομικότερη. 

 

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 

 

Διακοσταματίου Σάββας        Ατσίδη Ελπίδα 

      Αντιδήμαρχος                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  

         ΤΑ ΜΕΛΗ                  
                

1.  Κορωναίος Ιωάννη  

 

2. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

 

3. Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

 

4. Παναή Ευαγγελία 

 

βάσει 

αναμορφόσεων 

 


