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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: 33 / 07-12-2016 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 07η 

Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-

2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

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

εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του 

ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση της 

Αντιπροέδρου κ. Ατσίδη Ελπίδας, με αριθμ. πρωτ. 2/102021/02-12-2016, η οποία 

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

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

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 

οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κωνσταντίνο Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 

Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 6. Κυριαζή Στέφανο, 7. Μανωλάκη 

Αλέξανδρο, 8. Ατσίδη Ελπίδα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται 

από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κυριαζή Στέφανο, 2. Δράκο Μιχαήλ 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. 

Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη, 3. Σπανο-Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νο), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. 

Παρδαλό Στέργο, λόγω έλλειψης άλλων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας, ο οποίος αν 

και κλήθηκε δεν παρέστη 4. Παναή Ευαγγελία, (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το τρίτο 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο, λόγω έλλειψης άλλων 

μελών της μειοψηφίας,  

 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. 

Μακρή Τριανταφυλλιάς, και της κ. Καρτάνου Παρασκευής  υπαλλήλου του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, της κ. Κωτσάκη Βικτώριας, υπαλλήλου 

του τμήματος λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών και του κ. Ανθούλα Κυριάκου, 

προϊσταμένου του τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  

 

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

γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη δώδεκα (12) κατ’ 

επειγόντων θεμάτων, για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 

3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 

αποδεχθεί την ένταξη τους και τη  συζήτησή τους, πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης 

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

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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1. Το 1
ο
 θέμα (1

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στη «Λήψη απόφασης 

περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής 

τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου 

Ρόδου.»  

 

2. Το 2
ο
 θέμα (2

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Απόδοση 

λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 393/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για «Χορηγήσεις νέων παροχών Δημοτικού 

Φωτισμού» (Υπόλογος-υπάλληλος Περράκης Γεώργιος)» 

 

3. Το 3
ο
 θέμα (3

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Απόδοση 

λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 483/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες παραλλαγής εναέριου δικτύου 

της ΔΕΔΔΗΕ στο Φαληράκι Δ.Ε. Καλλιθέας. (Υπόλογος – υπάλληλος Λουκά 

Σεβαστή).» 

 

4. Το 4
ο
 θέμα (4

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Απόδοση 

λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 405/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού 

ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της Τοπικής Κοινότητας 

Πυλώνας, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου (Υπόλογος-υπάλληλος Αγγελική Κοντού)» 

 

5. Το 5
ο
 θέμα (5

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Απόδοση 

λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 424/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος 

μάρκας Scoda-Fabia, επιβατικού αυτοκινήτου που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από 

τον Ο.Δ.Δ.Υ.  (Υπόλογος-υπάλληλος Ποντίκας Σάββας)» 

 

6. Το 6
ο
 θέμα (6

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στον «Ορισμό μελών 

επιτροπής στην επιτροπή  διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισμού για την προμήθεια με leasing 5 απορριμματοφόρων και ενός 

μηχανήματος έργου του Δήμου Ρόδου καθώς και για την επιτροπή ενστάσεων και 

προσφυγών του ίδιου διαγωνισμού» 

 

7. Το 7
ο
 θέμα (7

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Έγκριση οριστικού 

πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση τελικού αποτελέσματος για την διεξαγωγή 

δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

 

8. Το 8
ο
 θέμα (8

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης 

περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών τους 

στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης)» 

 

9. Το 9
ο
 θέμα (9

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης 

για τον καθορισμό ύψους τιμής ζώνης ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως για 

τον προσδιορισμό του ΤΑΠ» 

 

10. Το 10
ο
 θέμα (10

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Έγκριση μελέτης 

και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
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«Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00 ευρώ 

(με  Φ.Π.Α.)» 

 

 

11. Το 11
ο
 θέμα (11

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή δημόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των χαρακτηρισμένων 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) που θα περισυλλεγούν  από ιδιώτη.» 

 

12. Το 12
ο
 θέμα (12

ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως) αναφέρεται στην «Απόδοση 

λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 407/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την πληρωμή τέλους αδείας του επιβατικού 

οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. για 

χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου και άλλων τελών 

μεταβίβασης-αλλαγή στοιχείων τριών οχημάτων του Δήμου μας (Υπόλογος-υπάλληλος 

κ. Νικολέττου Ειρήνη)» 

 

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

συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, πριν της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να 

ληφθούν  γι’ αυτά σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
(Εκτός ημερησίας διάταξης)                     Απόφ. 486/2016  (Α.Δ.Α: ΩΡΥΙΩ1Ρ-Σ5Χ)   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης δαπάνης και απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων 

προπληρωμής τιμολογίων πάγιας προκαταβολής, Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων 

Δήμου Ρόδου.  
 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 

2/102146/05-12-2016 ) 

       

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/102146/05-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

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

τιμολογίων πάγιας προκαταβολής. 

 

    Κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής 

    Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται Τ.Δ.Α, Α.Π.Υ, Τ.Π.Υ τοπικών ενοτήτων που 

εκδόθηκαν για έκτακτες ανάγκες και πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

Τ.Δ.Α.2209 

(02/12/16) 
Α.ΠΑΥΛΗ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΡΔΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   

360,00 

ΣΥΝΟΛΑ        

360,00 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα παραπάνω 

παραστατικά δαπανών.»                
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(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου και 

του Προϊσταμένου τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 

   

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, τμήματος 

Προμηθειών  με αρ. πρωτοκόλλου 2/102146/05-12-2016 

 Το ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και εγκρίνει την κατωτέρω δαπάνη που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή συνολικού 

ποσού 360,00€, από τον υπολόγους διαχειριστές των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του 

Δήμου Ρόδου, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της 

Δ/νσης Οικονομικών, με αρ. πρωτ. 2/102146/05-12-2016, για την έκδοση ισόποσου χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής σε βάρος της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, 

ήτοι: 

 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΑΞΙΑ 

Τ.Δ.Α.2209 

(02/12/16) 
Α.ΠΑΥΛΗ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡ. ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΡΔΟΥ 

 

70-6662.0002 

 

   

360,00 

ΣΥΝΟΛΑ        

360,00 

 
 

 

ΘΕΜΑ 2o (Εκτός ημερησίας διάταξης)                 Απόφ. 487/2016  (Α.Δ.Α: Ω7Α3Ω1Ρ-ΗΔΓ)   

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 393/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για «Χορηγήσεις νέων παροχών Δημοτικού 

Φωτισμού» (Υπόλογος-υπάλληλος Περράκης Γεώργιος) 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 16/100316/28-

11-2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου με αρ.πρωτ.: 2/101675/02-12-2016) 

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

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/100316/28-11-2016,  ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2558/2016 συνολικού ποσού "4.128,02€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου 

Περράκη μετά από την αρ. 393/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή 
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κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2016. 

 ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικού  54 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 2.095,16 € 

Αρ. Παραστατικού  55 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 336,06 € 

Αρ. Παραστατικού  56 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 293,87 € 

Αρ. Παραστατικού  57 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 1.402,93 € 

 Σύνολο    4.128,02 € 
Χρηματικό ένταλμα 2558/2016 - 4.128,02 €  

 ……………………….. 

                                                                                         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. 

2558/2016 συνολικού ποσού 4.128,02 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη από το ανωτέρω χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικού  54 /26-10-2016 Εθνικής τράπ.  

2. Αρ. Παραστατικού  55 /26-10-2016 Εθνικής τράπ.  

3. Αρ. Παραστατικού  56 /26-10-2016 Εθνικής τράπ.  

4. Αρ. Παραστατικού  57 /26-10-2016 Εθνικής τράπ.  

 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν.»                

(Ακολουθεί η υπογραφή του  υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. 

Περράκη Γεώργιου και του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Κολιάδη 

Θεοδόσιου) 

   

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/100316/28-11-2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου,  

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/101675/02-12-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου περί έγκρισης δαπάνης και απαλλαγής υπολόγου, 

 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 Γεώργιου, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι 

του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2558/11-10-2016, συνολικού ποσού 4.128,02€ 

(τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και δύο λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των 

υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο) και 393/2016 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΗΕ4Ω1Ρ-1ΔΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για  

«Χορηγήσεις νέων παροχών Δημοτικού Φωτισμού» σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001. 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 

του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
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Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 2558/2016  συνολικού ποσού 4.128,02 € εκδόθηκε στον 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη μετά από την αρ. 393/2016 απόφαση 

της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  

20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικού  54 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 2.095,16 € 

Αρ. Παραστατικού  55 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 336,06 € 

Αρ. Παραστατικού  56 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 293,87 € 

Αρ. Παραστατικού  57 /26-10-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού * 1.402,93 € 

 Σύνολο    4.128,02 € 
Χρηματικό ένταλμα 2558/2016 - 4.128,02 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 
 

ΘΕΜΑ 3
ο 
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)                   Απόφ. 488/2016  (Α.Δ.Α: ΩΡΔ9Ω1Ρ-Ρ6Ψ)   

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 462/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες παραλλαγής εναέριου δικτύου της 

ΔΕΔΔΗΕ στο Φαληράκι Δ.Ε. Καλλιθέας. (Υπόλογος – υπάλληλος Λουκά Σεβαστή). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 16/101243/30-11-

2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου με αρ.πρωτ.: 2/101666/02-12-2016) 

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

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/101243/30-11-2016,  ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 483/2016 συνολικού ποσού "21.024,36€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου Σεβαστής Λουκά 

μετά από την αρ. 462/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή 

κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2016. 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  3 /29-11-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού *    21.024,36 € 

 Σύνολο    21.024,36 € 
Χρηματικό ένταλμα 483A/2016-                                   21.024,36 €

 ……………………….. 

                                                                                         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. 

483/2016 συνολικού ποσού 21.024,36 € 

- Την απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου Σεβαστής Λουκά από το ανωτέρω χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικου  3 /29-11-2016 Εθνικής τράπ. 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν.»                

(Ακολουθεί η υπογραφή της  υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. 

Λουκά Σεβαστή και του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Κολιάδη 

Θεοδόσιου) 
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    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/101243/30-11-2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου,  

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/101666/02-12-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου περί έγκρισης δαπάνης και απαλλαγής υπολόγου, 

 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 της υπολόγου-υπάλληλου κ. Λουκά Σεβαστή, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 483Α/23-11-2016, συνολικού ποσού 21.024,36€ 

(είκοσι μία χιλιάδων  είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει 

των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο) και 462/2016 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: ΩΕ2ΓΩ1Ρ-ΗΥΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για  

«Χορηγήσεις νέων παροχών Δημοτικού Φωτισμού» σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001. 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 

του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
   Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 483Α/2016  συνολικού ποσού 21.024,36 € 

εκδόθηκε στον όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου κ.Λουκά Σεβαστής μετά από την αρ. 

462/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε 

βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  3 /29-11-2016 Εθνικής τράπ. Ποσού *    21.024,36 € 

 Σύνολο    21.024,36 € 
Χρηματικό ένταλμα 483A /2016 - 21.024,36 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 
 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)

            
         Απόφ. 489/2016  (Α.Δ.Α:  ΩΘ1ΝΩ1Ρ-ΦΩ4)   

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 405/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού 

ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της Τοπικής Κοινότητας 

Πυλώνας, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου (Υπόλογος-υπάλληλος Αγγελική Κοντού) 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 16/94266/08-11-

2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου με αρ.πρωτ.: 2/101682/02-12-2016) 
 

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

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/94266/08-11-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2597/2016 συνολικού ποσού "587,74€". 
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   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα της Δημοτικού Υπαλλήλου Κοντού Αγγελική 

μετά από την αρ. 405/2016 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή 

κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2016 για τη σύνδεση νέων παροχών που θα καλύψουν τις ανάγκες 

ηλεκτροδότησης. 

   

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. απόδ. είσπρ.  55 Εθνικής τράπ.(κατ.Γ/Σ Αρχ/λου)             Ποσού * 293,07 € 

                                                                                     Προμήθεια Τράπεζας           0,80 € 

Αρ. απόδ. είσπρ.  56 Εθνικής τράπ.(κατ.Γ/Σ Αρχ/λου)             Ποσού * 293,07 € 

                                                                                      Προμήθεια Τράπεζας          0,80 € 

 Σύνολο    587,74€ 
Χρηματικό ένταλμα 2597/2016-                                                     587,74 €

 ……………………….. 

                                                                       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. 

2597/2016 συνολικού ποσού 587,74 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κοντού Αγγελική από το ανωτέρω χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. απόδ. είσπρ.  55 Εθνικής τράπ.(κατ.Γ/Σ Αρχ/λου).  

2. Αρ. απόδ. είσπρ.  56 Εθνικής τράπ.(κατ.Γ/Σ Αρχ/λου). 

* Τα ισόποσα παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν.»                

(Ακολουθεί η υπογραφή της  υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. 

Κοντού Αγγελική  και του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Κολιάδη 

Θεοδόσιου) 

   

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/94266/08-11-2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου,  

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/101682/02-12-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου περί έγκρισης δαπάνης και απαλλαγής υπολόγου, 

 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 της υπολόγου-υπάλληλου κ. Κοντού Αγγελική, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2597/14-10-2016, συνολικού ποσού 587,74€ 

(πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ  και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει 

των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο) και 405/2016 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΡΕΙΩ1Ρ-ΒΤ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 

της Τοπικής Κοινότητας Πυλώνας, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου σε βάρος του Κ.Α. 20-

6211.0001. 



9 

 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 

του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

  Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 405/2016  συνολικού ποσού 587,74 € εκδόθηκε στον 

όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου κ.Κοντού Αγγελική μετά από την αρ. 405/2016 απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  

20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. απόδ. είσπρ.  55 Εθνικής τράπ.(κατ.Γ/Σ Αρχ/λου)             Ποσού * 293,07 € 

                                                                                     Προμήθεια Τράπεζας           0,80 € 

Αρ. απόδ. είσπρ.  56 Εθνικής τράπ.(κατ.Γ/Σ Αρχ/λου)             Ποσού * 293,07 € 

                                                                                      Προμήθεια Τράπεζας          0,80 € 

 Σύνολο    587,74€ 
Χρηματικό ένταλμα 2597/2016 -                                                      587,74 €

 ……………………….. 

                                                                                     Διαφορά :                                0,00€        

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο 
   (Εκτός ημερησίας διάταξης)

            
      Απόφ. 490/2016  (Α.Δ.Α: 6ΒΓΠΩ1Ρ-ΠΜΜ)  

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 424/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχήματος μάρκας 

Scoda-Fabia, επιβατικού αυτοκινήτου που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.  

(Υπόλογος-υπάλληλος Ποντίκας Σάββας). 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/100708/29-

11-2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου με αρ.πρωτ.: 2/101680/02-12-2016) 

 

Ο  Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/100708/29-11-2016, ως κατωτέρω: 

 

 «Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες 

τεχνικού ελέγχου οχήματος μάρκας Scoda-Fabia , επιβατικού αυτοκινήτου που 

προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.. 

 Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 424/2016 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 2777 /27-10-2016. 

        Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για 

το Χ.Ε.Π. 2777 /27-10-2016 προπληρωμής ποσού σαράντα  ευρώ ( 40,00 € ) σε βάρος του Κ.Α.: 

00-6142.0026, που εκδόθηκε  για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου του επιβατικού οχήματος Scoda 

Fabia που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ.. Συγκεκριμένα αφορά την αμοιβή 

για έλεγχο ΚΤΕΟ. 

            Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 424/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  και εξοφλήθηκε με επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς σε διαταγή «Σάββα 

Ποντίκα»  συνολικού ποσού σαράντα  ευρώ ( 40,00€ ). 

          Η εν λόγω επιταγή κατατέθηκε σε λογαριασμό  του  υπολόγου στην Τράπεζα Πειραιώς 

στις 23/11/2016.  

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την κίνηση του λογαριασμού του υπολόγου, την  

ακριβή ημερομηνία ελέγχου, την ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της τράπεζας, τον 

αριθμό Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ όπου αποδεικνύεται η εν λόγω έκδοση και 

πληρωμή του  e- παράβολου 
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A/A 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟ 

1 ΑΑΑ000275 23/11/2016 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ 40,00€ 

2 PX163288605241 23/11/2016 Πληρωμή e-παραβόλου -40,00€ 

Υπόλοιπο: 0 € 

 

      Η απόδοση των χρημάτων έγινε με την μέθοδο του Web-banking μέσω της Τράπεζας 

Πειραιώς.»                

(Ακολουθεί η υπογραφή του  υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

κ.Σάββα Ποντίκα) 

   

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/100708/29-11-2016 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου,  

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/101680/02-12-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου περί έγκρισης δαπάνης και απαλλαγής υπολόγου, 

 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. Πόντικα Σάββα, βάσει 

της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2777/27-10-2016, συνολικού ποσού 40,00€ 

(σαράντα ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  

(ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο) και 424/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΔΧ9Ω1Ρ-ΘΣΕ) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., του  

επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον 

Ο.Δ.Δ.Υ για χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Ρόδου σε βάρος του Κ.Α. 00-

6142.0026. 

 

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 2777/2016  συνολικού ποσού 40,00 € εκδόθηκε στον 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Πόντικα Σάββα  μετά από την αρ. 424/2016 απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., του  επιβατικού οχήματος 

μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ρόδου από τον Ο.Δ.Δ.Υ σε βάρος του  

Κ.Α.  00-6142.0026 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016. 

 

A/A 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟ 

1 ΑΑΑ000275 23/11/2016 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ 40,00€ 

2 PX163288605241 23/11/2016 Πληρωμή e-παραβόλου -40,00€ 

Υπόλοιπο: 0 € 

 

Η απόδοση των χρημάτων έγινε με την μέθοδο του Web-banking μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.    
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ΘΕΜΑ 6
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)                 Απόφ. 491/2016  (Α.Δ.Α: 787ΝΩ1Ρ-ΞΙΣ)   

Ορισμός μελών επιτροπής στην επιτροπή  διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια με leasing 5 απορριμματοφόρων και ενός 

μηχανήματος έργου του Δήμου Ρόδου καθώς και για την επιτροπή ενστάσεων και 

προσφυγών του ίδιου διαγωνισμού 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

2/102349/05-12-2016)  

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την  εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, με  αρ. πρωτ. 2/102349/05-12-2016 και του συνημμένου 

αυτού, για τον ορισμό των μελών στην επιτροπή διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης 

προσφορών καθώς και στην επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών του διαγωνισμού για την 

προμήθεια με leasing 5 απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος έργου του Δήμου Ρόδου, ως 

κατωτέρω: 

 

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  
2. Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

3. Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή 
ως αρμόδια για τον ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών 

παραλαβής όπου συνεχίζει να είναι το ΔΣ). 

4. Το πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Προμηθειών για τον ορισμό των 
μελών των επιτροπών διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών. 

Αιτούμαστε την έγκριση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διενέργειας, διεξαγωγής και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια με leasing 5 απορριμματοφόρων 

και ενός μηχανήματος έργου του Δήμου Ρόδου, 

καθώς και για την επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών του ίδιου διαγωνισμού (3 τακτικών και 

3 αναπληρωματικών), ως το συνημμένο πρακτικό.» 

 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ  

 

     Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου στην οδό 

Καποδιστρίου 3-5, τη Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 09.00 πρωινή διενεργήθηκε κλήρωση 

μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της 

απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) για τον ορισμό μελών για τις 

κάτωθι επιτροπές διενέργειας και διεξαγωγής διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών και 

προμηθειών. Παρόντες στην κλήρωση ήταν οι κάτωθι δημοτικοί υπάλληλοι: 

 

1. Δημήτρης Μυλωνάς – Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

2. Νίκος Αφαντενός –Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος –Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών 

     Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων, στη διαύγεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου με το έγγραφο 

2/100968/30-11-2016. 

     Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα 

Προμηθειών και τα άτομα που θα απαρτίζουν τις επιτροπές είναι τα κάτωθι: 
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1. Επιτροπή διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 

για την προμήθεια με leasing 5 απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος έργου 

του Δήμου Ρόδου. 

Τακτικά Μέλη 

 Σαρικάς Εμμανουήλ 

 Κυριάκος Ανθούλας 

 Σάββας Ποντίκας 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

 Γιάννακας Επαμεινώνδας 

 Ρόδης Νίκος 

 Πέρος Γεώργιος 

 

2
α
: Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών του ανωτέρω διαγωνισμού: 

Τακτικά μέλη: 

 Παναγιώτης Μάτσης 

 Αλέκος Μπεκιάρης 

 Βασίλης Διακολιός 

       Αναπληρωματικά μέλη: 

 Παντελίδης Χρυσόστομος 

 Μπακίρης Φώτης 

 Αλαφάκης Γιάννης» 

 

(Ακολουθούν οι  υπογραφές των μελών-μαρτύρων  της Επιτροπής Δημόσιας Κλήρωσης ) 

     

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση του τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/102349/05-12-2016 και του 

συνημμένου του,  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  

 Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

 Το πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Προμηθειών για τον ορισμό των 

μελών  

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη  που θα απαρτίζουν τις 

επιτροπές του διαγωνισμού για την προμήθεια leasing 5 απορριμματοφόρων και ενός 

μηχανήματος έργου του Δήμου Ρόδου, ως εξής: 

 

1. Επιτροπή διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 

για την προμήθεια με leasing 5 απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος έργου 

του Δήμου Ρόδου. 

Τακτικά Μέλη 

 Σαρικάς Εμμανουήλ (Πρόεδρος) 

 Κυριάκος Ανθούλας (Μέλος) 

 Σάββας Ποντίκας (Μέλος) 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

 Γιάννακας Επαμεινώνδας (Αναπληρωματικός Πρόεδρος) 

 Ρόδης Νίκος (Αναπληρωματικό Μέλος) 

 Πέρος Γεώργιος (Αναπληρωματικό Μέλος) 



13 

 

 

2. Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών του ανωτέρω διαγωνισμού: 

Τακτικά μέλη: 

 Παναγιώτης Μάτσης (Πρόεδρος) 

 Αλέκος Μπεκιάρης (Μέλος) 

 Βασίλης Διακολιός (Μέλος) 

        Αναπληρωματικά μέλη: 

 Παντελίδης Χρυσόστομος (Αναπληρωματικός Πρόεδρος) 

 Μπακίρης Φώτης (Αναπληρωματικό Μέλος) 

 Αλαφάκης Γιάννης (Αναπληρωματικό Μέλος) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)              Απόφ. 492/2016  (Α.Δ.Α: 73ΩΘΩ1Ρ-ΠΣΙ)   

Έγκριση οριστικού πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση τελικού αποτελέσματος 

για την διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. 

πρωτ.: 2/102353/05-12-2016) 
 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/102353/05-12-2016, δια της 

οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής (ΤΕΛΙΚΟ), για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2016».»                

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια ζωοτροφών 

Δήμου Ρόδου, έτους 2016 (κωδ.35/6692.0002)» 

Στη Ρόδο στις 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 450/2015 

απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη «προμήθειας ζωοτροφών Δήμου Ρόδου (κωδ. 35/6692.0002), έτους 2016», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 5.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 

απόφαση 420/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 5195/2016 Απόφαση του 

Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 01/11/2016 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/91743/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

Η ΟΕ με την 475/2016 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής, με το οποίο 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης της ανωτέρω προμήθειας η εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 02/12/2016 να προσκομίσει ενώπιων της 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής 

εγκαίρως προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, 

υπεύθυνες δηλώσεις, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να ανακηρύξει τελικό μειοδότη και να κατακυρώσει το σύνολο της προμήθειας στην 

εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με αφμ: 058187700 με τιμές και συνολική αξία 

ως κάτωθι: 
Περιγραφή 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική αξία 

Χόρτο ξηρής μηδικής 1kg 7.000 

 

0,49 3.430 

Καλαμπόκι 1kg 1.300 

 

0,39 507 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.937 

 

ΦΠΑ 24% 944,88 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.881,88 

 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω 

πίνακα, όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

4. Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

5. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

6. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας 

άνευ φπα.» 

  (Ακολουθούν 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, υπ’ αρ. 2/102353/05-12-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 05/12/2016 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 58 και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στον κωδικό 35/6692.0002, σαν «προμήθεια 

ζωοτροφών». 

 Την απόφαση 420/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης και την 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 Την απόφαση 1758/2016 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου έτους 2016», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για το σύνολο της 

«Προμήθειας ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου έτους 2016», και ανακηρύσσει  τελικό μειοδότη 

στην εταιρεία  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με ΑΦΜ: 058187700, με τιμές και συνολική 

αξία ως κάτωθι: 

 
Περιγραφή 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική αξία 

Χόρτο ξηρής μηδικής 1kg 7.000 

 

0,49 3.430 

Καλαμπόκι 1kg 1.300 

 

0,39 507 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.937 

 

ΦΠΑ 24% 944,88 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 4.881,88 

 

 

Γ) Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω 

πίνακα, όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

 Με το μειοδότη προμηθευτή να υπογραφεί σύμβαση με λήξη ένα (1) χρόνο από την 

υπογραφή της. 

  Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

(διακήρυξη και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας 

άνευ φπα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)               Απόφ. 493/2016  (Α.Δ.Α: 60Ω9Ω1Ρ-ΒΥΣ)   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων 

οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης) 

 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 

2/101715/02-12-2016) 

 

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

Ταμείου, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/101715/2-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4152/2013. 

Σχετ.: Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/101295/01.12.2016 αίτηση της  εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Γ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»  

 

Σας αποστέλλουμε την κατάσταση των οφειλών της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Γ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094387994 όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική 

υποχρέωσή της προς τον Δήμο Ρόδου. 

Προτείνουμε την αποπληρωμή της οφειλής με υπαγωγή στον Ν.4152/2013 αφού  προηγουμένως 

αφαιρεθούν οι υπ΄ αριθμ. Γ/1751,Γ/1754,Γ/1762,Γ/1765,1142,1143,387 και 386 βεβαιώσεις 
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συνολικού ποσού 363.303,30€ (οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. οι οποίες έχουν ανασταλεί) και οι υπ΄ 

αριθμ. 515,516 και 220 βεβαιώσεις συνολικού ποσού 35.877,42€ (οφειλές οι οποίες έχουν ήδη 

υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής εν ισχύ). 

Παρακαλούμε να εγκρίνεται την ταμειακή διευκόλυνση για το σύνολο του υπολοίπου  των 

βεβαιωμένων οφειλών ποσού 97.331,21€ πλέον προσαυξήσεων σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις 

λόγω αρμοδιότητας σας, βάσει του αρθρ. 170 παρ. 1 Ν. 3463/2006 και του αρθρ.48  

Ν.4257/2014 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή ταμειακής 

διευκόλυνσης για οφειλές άνω των 50.000,00€ έως 150.000,00€).»                

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δημοτικής Ταμία  κ.Κατσαρά Ανθής) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/101715/02-12-2016, εισήγηση του Τμήματος Ταμείου, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου,  

 Την αίτηση με αρ. πρωτ. 2/101295/01.12.2016 της ενδιαφερόμενης εταιρείας, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Ν.4152/2013 

 Το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει την ταμειακή διευκόλυνση της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Γ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094387994 για το σύνολο του υπολοίπου των βεβαιωμένων 

οφειλών ποσού 97.331,21€ πλέον προσαυξήσεων σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις βάσει του 

αρθρ. 170 παρ. 1 Ν. 3463/2006 και του αρθρ.48  Ν.4257/2014 (περί αρμοδιότητας της 

Οικονομικής Επιτροπής για παροχή ταμειακής διευκόλυνσης για οφειλές άνω των 50.000,00€ 

έως 150.000,00€), σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση.         

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)                Απόφ. 494/2016  (Α.Δ.Α:  6ΘΦΕΩ1Ρ-ΜΞ7)  

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους τιμής ζώνης ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου 

πόλεως για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/102689/ 

06-12-2016) 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/102689/06-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΙΜΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΠ.  

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν 2130/93 άρθρο 24 παρ. 6, το οποίο αφορά στο τέλος 

ακίνητης περιουσίας, ορίζονται τα εξής: 

«Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της 

τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν 1249/1982 

(ΦΕΚ 43 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν 1473/1984(ΦΕΚ 127 Α΄)  

Στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί ή δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού, η αξία των ακινήτων καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το 

οποίο για το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη: 

1) Τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία, η οποία υποχρεούται να τα 

γνωστοποιήσει στο Δήμο. 
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2) Τοπικές συνθήκες. 

3) Κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο όπως είναι συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης 

ακινήτων, οι δικαστικές αποφάσεις καθορισμού αποζημίωσης κ.λ.π. (άρθρο 24 παρ 

6 Ν2130/93. Αποφ. Υπ. Εσωτ. 8752/22.2.1994). 

Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μόνο  η τιμή ζώνης.  Για 

τον υπολογισμό της αξίας  των κτισμάτων θα εφαρμοσθεί επί πλέον και ο συντελεστής 

παλαιότητας, όπως έχει καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12.5.1993, το δημοτικό 

συμβούλιο μπορεί να καθορίσει ενιαία τιμή για όλη τη διοικητική του περιφέρεια ή 

διαφορετικές τιμές κατά περιοχές ή ζώνες, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες . 

Για τα οικόπεδα, το δημοτικό συμβούλιο θα  πρέπει να ορίσει, εκτός από την τιμή ζώνης 

και τους υπόλοιπους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζεται η αξία τους, δηλαδή το 

συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.) και το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.).  

Στο Δήμο μας, ορίζονται τιμές ζώνης με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μόνο 

στην πόλη της Ρόδου, στην Ιαλυσό, στα Αφάντου και στην Αρχάγγελο. 

Ως εκ τούτου για τις υπόλοιπες περιοχές εφαρμόζονται οι αποφάσεις των πρώην Δήμων. 

Προκειμένου για τον καθορισμό των τιμών ζώνης για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ,  με ενιαία 

πλέον κριτήρια, κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.    

Παρακάτω, παρατίθεται πίνακας με στοιχεία υπολογισμού για το ΤΑΠ με βάση τα 

στοιχεία της ΔΟΥ. 
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Πίνακας Α: Στοιχεία για τον Υπολογισμό του ΤΑΠ στις περιοχές του Δήμου Ρόδου 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣ

ΜΑ 

ή 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΚΗΣ ΣΕ € / 

m2 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ / ΝΕΕΣ 

«Κ» ΑΠΟ 01-03-2007) 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΔΟΥ 

 

 

(ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ) 
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ή 
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Κ1=1,4 Κ2=1,2 Κ3=1,4 Κ6=1,4 Προκύπτει από τη σχέση 

[(Κ1xστήλη ③)+(Κ2xστήλη ④)+(Κ3xστήλη ⑤)+ 

+(Κ4xστήλη ⑥)]   /   4 ή 3 αν στη στήλη⑥ έχει κενό 

 ΣΑΟ=1,00* 

ΣΟ=1,00* 
Προκύπτει από  

τη στήλη 7 * 0,90 

ΣΑΟ=1,00* 

ΣΟ=1,00* 

Προκύπτει από  

τη στήλη 9 * 0,22 

 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7 Στήλη 8 Στήλη 9 Στήλη 10 Στήλη 11 

ΡΟΔΟΣ Ρόδος 

580 810 490 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

 915* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
900* 306* 

( εδώ κατά ορθή κρίση) 

 

ΙΑΛΥΣΟΣ Ιαλυσός & 

Ιξιά 410 570 350 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

 735* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
662* 148* 

( εδώ κατά ορθή κρίση) 

 

ΑΦΑΝΤΟΥ Αφάντου 410 570 350 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

735* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
662* 

 

10* 
(Εδώ κατά ορθή κρίση, 

σκοπίμως χαμηλή τιμή 

διότι στην τιμή ζώνης της 

οικοδομής εκτός σχεδίου 

στην πράξη 

συμπεριλαμβάνεται και η 

τιμή του προβλεπόμενου 

τμήματος του γηπέδου) 

Αρχίπολη 300 420 260 - 430* 55 55* 378* 12* 

Κολύμπια- 

Μόνο Ζώνη 

Ξενοδοχείων  

- - - -  

92 
(Δεν  αποτελεί οικισμό, όμως στη 

ΔΟΥ υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 

ως να είναι εντός οικισμού) 

 

- 

630* 
( εδώ κατά ορθή κρίση) 

116* 
( εδώ κατά ορθή 

κρίση) 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Αρχάγγελος 380 530 320 850 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
632* 10* 

(Εδώ κατά ορθή κρίση, 
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Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

702* 

σκοπίμως χαμηλή τιμή 

διότι στην τιμή ζώνης της 

οικοδομής εκτός σχεδίου 

στην πράξη 

συμπεριλαμβάνεται και η 

τιμή του προβλεπόμενου 

τμήματος το  γηπέδου) 

Μαλώνα 340 480 290 - 486* 88 88 * 437* 19* 

Μάσαρι 340 480 290 - 486* 90 90 * 437* 20* 

Χαράκι    - 630* 450 450* 567* 100* 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Καλυθιές 300 420 260  430* 130 130 * 387* 29* 

Φαληράκι 
(συμπεριλαμβάνεται 

η ζώνη ξενοδοχείων) 
- - - - - - - 

630* 
( εδώ κατά ορθή κρίση) 

116* 
( εδώ κατά ορθή 

κρίση) 
Κοσκινού 300 420 260 850 620* 150 150* 558* 33* 

Ψίνθος 300 420 260  430* 45 45* 387* 10* 

ΛΙΝΔΟΣ Λίνδος 410 570 350 850 735* 550 550* 662* 122* 

Πυλώνας 300 420 260 - 430* 65 65* 387* 14* 

Λάρδος 300 420 260 850 620* 85 85* 558* 19* 

Λάερμα 300 420 260 - 430* 30 30* 387* 10* 

Κάλαθος 300 420 260 850 620* 50 50* 558* 12* 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Κρεμαστή 320 450 270 850 639* 120 120* 575* 27* 

Παστίδα 300 420 260 - 430* 105 105* 387* 23* 

Παραδείσι 320 450 270 - 455* 135 135* 410* 30* 

Μαριτσά 300 420 260 - 430* 85 85* 387* 19* 

Θεολόγος 300 420 260 850 620* 80 80* 558* 18* 

Δαματριά 300 420 260 - 430* 85 85* 387* 19* 

ΚΑΜΕΙΡΟΣ Απόλλωνα 300 420 260 - 430* 50 50* 387* 12* 

Διμυλιά 300 420 260 - 430* 35 35* 387* 8* 

Πλατάνια 300 420 260 - 430* 40 40* 387* 9* 

Σάλακος 300 420 260 - 430* 50 50* 387* 12* 

Σορωνή 300 420 260 - 430* 105 105* 387* 23* 

Φάνες 300 420 260 - 430* 65 65* 387* 15* 

Καλαβάρδα 300 420 260 - 430* 56 56* 387* 13* 

ΑΤΑΒΥΡΟΣ Άγιος 

Ισίδωρος 
290 410 250 

- 
416* 

50 50* 374* 12* 

Σιάνα 290 410 250 - 416* 33 33* 374* 7* 

Μονόλιθος 290 410 250 - 416* 37 37* 374* 8* 

Κρητηνία- 

Μανδρικό 
290 410 250 

- 
416* 

45 45* 374* 10* 

Έμπωνα 290 410 250 - 416* 90 90* 374* 20* 
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ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ Απολακκιά 300 420 260 - 430* 37 37* 387* 8* 

Αρνίθα 300 420 260 - 430* 32 32* 387* 7* 

Ασκληπιείο 300 420 260 850 620* 57 57* 558* 13* 

Γεννάδι 300 420 260 850 620* 90 90* 558* 20* 

Λαχανιά 300 420 260 850 620* 75 75* 558* 17* 

Μεσαναγρός 300 420 260 - 430* 30 30* 387* 7* 

Προφίλια 300 420 260 - 430* 30 30* 387* 7* 

Κατταβιά 300 420 260 850 620* 44 44* 558* 8* 

Ίστριος 300 420 260 - 430* 32 32* 387* 7* 

Βάτι 300 420 260 - 430* 40 40* 387* 9* 

 
 
      

 Ύστερα από τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τον καθορισμό συντελεστών ΣΑΟ, ΣΟ και τιμής ζώνης στις παραπάνω περιπτώσεις , σύμφωνα με τα κάτωθι: 

 

1.  Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου ΣΑΟ=1  

2.  Συντελεστής Οικοπέδου ΣΟ =1 

3. Οι τιμές  ζώνης των ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου που δεν έχουν καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών , σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΔΟΥ ως εξής: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  Η΄  

ΤΟΠΙΚΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  

(€/Μ2) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΑΠ 

ΣΑΟ=1,00/ΣΟ=1,00 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  

ΕΝΤΟΣ  

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

(€/Μ2)  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  

ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΑΠ 

ΣΑΟ=1,00/ΣΟ=1,00 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  (€/Μ2) 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΑΠ 

ΡΟΔΟΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

306 800 

ΙΑΛΥΣΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

148 662 

ΑΦΑΝΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

10 662 

ΑΡΧΙΠΟΛΗ 55 430 12 378 

ΚΟΛΥΜΠΙΑ (μόνο  

ζώνη ξενοδοχείων) 

 

-  116 630 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

10 632 

ΜΑΛΩΝΑ  88 486 19 437 

ΜΑΣΣΑΡΙ 90 486 20 437 

ΧΑΡΑΚΙ 450 630 100 567 

ΚΑΛΥΘΙΕΣ 130 430 29 387 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ  

(συμπερ. Η  

Ζώνη ξενοδοχείων) 

- - 116 630 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ  150 620 33 558 

ΨΙΝΘΟΣ  45 430 10 387 

ΛΙΝΔΟΣ 550 735 122 662 

ΠΥΛΩΝΑΣ 65 430 14 387 

ΛΑΡΔΟΣ 85 620 19 558 

ΛΑΕΡΜΑ 30 430 10 387 

ΚΑΛΑΘΟΣ 50 620 12 558 

ΚΡΕΜΑΣΤΗ  120 639 27 575 

ΠΑΣΤΙΔΑ 105 430 23 387 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 135 455 30 410 

ΜΑΡΙΤΣΑ 85 430 19 387 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 80 620 18 558 

ΔΑΜΑΤΡΙΑ 85 430 19 387 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ 50 430 12 387 

ΔΙΜΥΛΙΑ 35 430 8 387 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 40 430 9 387 

ΣΑΛΑΚΟΣ 50 430 12 387 

ΣΟΡΩΝΗ 105 430 23 387 

ΦΑΝΕΣ 65 430 15 387 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 56 430 13 387 

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 50 416 12 374 

ΣΙΑΝΝΑ 33 416 7 374 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 37 416 8 374 

ΚΡΗΤΗΝΙΑ 

ΜΑΝΔΡΙΚΟ 

45 416 10 374 

ΕΜΠΩΝΑ 90 416 20 374 

ΑΠΟΛΑΚΙΑ 37 430 8 387 

ΑΡΝΙΘΑ 32 430 7 387 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 57 620 13 558 

ΓΕΝΝΑΔΙ 90 620 20 558 

ΛΑΧΑΝΙΑ 75 620 17 558 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ 30 430 7 387 

ΠΡΟΦΥΛΙΑ 30 430 7 387 

ΚΑΤΤΑΒΙΑ 44 620 8 558 

ΙΣΤΡΙΟΣ 32 430 7 387 

ΒΑΤΙ  40 430 9 387 

 
Η ανωτέρω απόφαση θα έχει ισχύ από 1/1/2017. 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.» 
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  (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα και της 

Αναπληρώτριας Δ/ντριας Βαϊλάκη Άννας) 

  

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι οι τιμές ζώνης ακινήτων 

για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ στο νησί της Ρόδου αποτελεί μια βάση συζήτησης 

προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει τιμές εκεί που δεν υπήρχαν.  Το 

συγκεκριμένο εγχείρημα γίνεται προκειμένου οι αποφάσεις των πρώην Δημοτικών και 

Κοινοτικών Συμβουλίων των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων του νησιού μας, που αφορούν 

στο συγκεκριμένο θέμα να ενοποιηθούν σε μια ενιαία απόφαση του Νέου Καλλικρατικού 

Δήμου. Ο Πρόεδρος προτείνει λαμβάνοντας υπόψη, τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν 

στην χώρα μας και την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να 

μην υπάρξει μεταβολή των τιμών στις περιοχές όπως αυτή προτείνεται στην ανωτέρω 

εισήγηση, αντίθετα να παραμείνουν στο ύψος που ισχύουν σήμερα, στους δε μικρότερους 

οικισμούς να γίνει δεκτή η μείωση.  

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την, υπ’ αρ. 2/102689/06-12-2016, εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την προφορική πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο με θετική εισήγηση τον καθορισμό τιμής ζώνης 

ακινήτων για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ, για λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την 

ανωτέρω πρόταση, ως κάτωθι: 
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Πίνακας Α: Στοιχεία για τον Υπολογισμό του ΤΑΠ στις περιοχές του Δήμου Ρόδου 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣ

ΜΑ 

ή 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΚΗΣ ΣΕ € / 

m2 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ / ΝΕΕΣ 

«Κ» ΑΠΟ 01-03-2007) 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΔΟΥ 

 

 

(ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ) 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

(€ / m2) 
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ή 
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Κ1=1,4 Κ2=1,2 Κ3=1,4 Κ6=1,4 Προκύπτει από τη σχέση 

[(Κ1xστήλη ③)+(Κ2xστήλη ④)+(Κ3xστήλη ⑤)+ 

+(Κ4xστήλη ⑥)]   /   4 ή 3 αν στη στήλη⑥ έχει κενό 

 ΣΑΟ=1,00* 

ΣΟ=1,00* 
Προκύπτει από  

τη στήλη 7 * 0,90 

ΣΑΟ=1,00* 

ΣΟ=1,00* 

Προκύπτει από  

τη στήλη 9 * 0,22 

 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7 Στήλη 8 Στήλη 9 Στήλη 10 Στήλη 11 

ΡΟΔΟΣ Ρόδος 

580 810 490 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

 915* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
900* 306* 

( εδώ κατά ορθή κρίση) 

 

ΙΑΛΥΣΟΣ Ιαλυσός & 

Ιξιά 410 570 350 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

 735* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
700* 148* 

( εδώ κατά ορθή κρίση) 

 

ΑΦΑΝΤΟΥ Αφάντου 410 570 350 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

735* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
440* 

 

10* 
(Εδώ κατά ορθή κρίση, 

σκοπίμως χαμηλή τιμή 

διότι στην τιμή ζώνης της 

οικοδομής εκτός σχεδίου 

στην πράξη 

συμπεριλαμβάνεται και η 

τιμή του προβλεπόμενου 

τμήματος του γηπέδου) 

Αρχίπολη 300 420 260 - 430* 55 55* 293* 12* 

Κολύμπια- 

Μόνο Ζώνη 

Ξενοδοχείων  

- - - -  

92 
(Δεν  αποτελεί οικισμό, όμως στη 

ΔΟΥ υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 

ως να είναι εντός οικισμού) 

 

- 

630* 
( εδώ κατά ορθή κρίση) 

116* 
( εδώ κατά ορθή 

κρίση) 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Αρχάγγελος 

380 530 320 850 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

Εδώ πλασματική Τιμή Ζώνης για Οικοδομή Εντός 

Οικισμού για τον Υπολογισμό ΤΑΠ 

702* 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
1000* 10* 

(Εδώ κατά ορθή κρίση, 

σκοπίμως χαμηλή τιμή 

διότι στην τιμή ζώνης της 

οικοδομής εκτός σχεδίου 

στην πράξη 

συμπεριλαμβάνεται και η 

τιμή του προβλεπόμενου 

τμήματος το  γηπέδου) 

Μαλώνα 340 480 290 - 486* 88 88 * 600* 19* 

Μάσαρι 340 480 290 - 486* 90 90 * 600* 20* 
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Χαράκι    - 630* 450 450* 600* 100* 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Καλυθιές 300 420 260  430* 130 130 * 387* 29* 

Φαληράκι 
(συμπεριλαμβάνεται 

η ζώνη ξενοδοχείων) 
- - - - - - - 

630* 
( εδώ κατά ορθή κρίση) 

116* 
( εδώ κατά ορθή 

κρίση) 
Κοσκινού 300 420 260 850 620* 150 150* 558* 33* 

Ψίνθος 300 420 260  430* 45 45* 387* 10* 

ΛΙΝΔΟΣ Λίνδος 410 570 350 850 735* 550 550* 662* 122* 

Πυλώνας 300 420 260 - 430* 65 65* 387* 14* 

Λάρδος 300 420 260 850 620* 85 85* 558* 19* 

Λάερμα 300 420 260 - 430* 30 30* 387* 10* 

Κάλαθος 300 420 260 850 620* 50 50* 558* 12* 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Κρεμαστή 320 450 270 850 639* 120 120* 575* 27* 

Παστίδα 300 420 260 - 430* 105 105* 387* 23* 

Παραδείσι 320 450 270 - 455* 135 135* 410* 30* 

Μαριτσά 300 420 260 - 430* 85 85* 387* 19* 

Θεολόγος 300 420 260 850 620* 80 80* 558* 18* 

Δαματριά 300 420 260 - 430* 85 85* 387* 19* 

ΚΑΜΕΙΡΟΣ Απόλλωνα 300 420 260 - 430* 50 50* 387* 12* 

Διμυλιά 300 420 260 - 430* 35 35* 387* 8* 

Πλατάνια 300 420 260 - 430* 40 40* 387* 9* 

Σάλακος 300 420 260 - 430* 50 50* 387* 12* 

Σορωνή 300 420 260 - 430* 105 105* 387* 23* 

Φάνες 300 420 260 - 430* 65 65* 387* 15* 

Καλαβάρδα 300 420 260 - 430* 56 56* 387* 13* 

ΑΤΑΒΥΡΟΣ Άγιος 

Ισίδωρος 
290 410 250 

- 
416* 

50 50* 374* 12* 

Σιάνα 290 410 250 - 416* 33 33* 374* 7* 

Μονόλιθος 290 410 250 - 416* 37 37* 374* 8* 

Κρητηνία- 

Μανδρικό 
290 410 250 

- 
416* 

45 45* 374* 10* 

Έμπωνα 290 410 250 - 416* 90 90* 374* 20* 

           

ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ Απολακκιά 300 420 260 - 430* 37 37* 387* 8* 

Αρνίθα 300 420 260 - 430* 32 32* 387* 7* 

Ασκληπιείο 300 420 260 850 620* 57 57* 558* 13* 

Γεννάδι 300 420 260 850 620* 90 90* 558* 20* 

Λαχανιά 300 420 260 850 620* 75 75* 558* 17* 

Μεσαναγρός 300 420 260 - 430* 30 30* 387* 7* 

Προφίλια 300 420 260 - 430* 30 30* 387* 7* 

Κατταβιά 300 420 260 850 620* 44 44* 558* 8* 

Ίστριος 300 420 260 - 430* 32 32* 387* 7* 

Βάτι 300 420 260 - 430* 40 40* 387* 9* 
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  Η΄ 

ΤΟΠΙΚΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  

(€/Μ2) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΑΠ 

ΣΑΟ=1,00/ΣΟ=1,00 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

(€/Μ2)  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  

ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΑΠ 

ΣΑΟ=1,00/ΣΟ=1,00 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  (€/Μ2) 

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΑΠ 

ΡΟΔΟΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

306 900 

ΙΑΛΥΣΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

148 700 

ΑΦΑΝΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

10 440 

ΑΡΧΙΠΟΛΗ 55 430 12 293 

ΚΟΛΥΜΠΙΑ (μόνο  

ζώνη ξενοδοχείων) 

 

-  116 630 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 

10 1000 

ΜΑΛΩΝΑ  88 486 19 600 

ΜΑΣΣΑΡΙ 90 486 20 600 

ΧΑΡΑΚΙ 450 630 100 600 

ΚΑΛΥΘΙΕΣ 130 430 29 387 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ (συμπερ. Η  

Ζώνη ξενοδοχείων) 

- - 116 630 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ  150 620 33 558 

ΨΙΝΘΟΣ  45 430 10 387 

ΛΙΝΔΟΣ 550 735 122 662 

ΠΥΛΩΝΑΣ 65 430 14 387 

ΛΑΡΔΟΣ 85 620 19 558 

ΛΑΕΡΜΑ 30 430 10 387 

ΚΑΛΑΘΟΣ 50 620 12 558 

ΚΡΕΜΑΣΤΗ  120 639 27 575 

ΠΑΣΤΙΔΑ 105 430 23 387 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 135 455 30 410 

ΜΑΡΙΤΣΑ 85 430 19 387 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 80 620 18 558 

ΔΑΜΑΤΡΙΑ 85 430 19 387 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ 50 430 12 387 

ΔΙΜΥΛΙΑ 35 430 8 387 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 40 430 9 387 

ΣΑΛΑΚΟΣ 50 430 12 387 

ΣΟΡΩΝΗ 105 430 23 387 

ΦΑΝΕΣ 65 430 15 387 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 56 430 13 387 

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 50 416 12 374 

ΣΙΑΝΝΑ 33 416 7 374 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 37 416 8 374 

ΚΡΗΤΗΝΙΑ 

ΜΑΝΔΡΙΚΟ 

45 416 10 374 

ΕΜΠΩΝΑ 90 416 20 374 

ΑΠΟΛΑΚΙΑ 37 430 8 387 

ΑΡΝΙΘΑ 32 430 7 387 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 57 620 13 558 

ΓΕΝΝΑΔΙ 90 620 20 558 

ΛΑΧΑΝΙΑ 75 620 17 558 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ 30 430 7 387 

ΠΡΟΦΥΛΙΑ 30 430 7 387 

ΚΑΤΤΑΒΙΑ 44 620 8 558 

ΙΣΤΡΙΟΣ 32 430 7 387 

ΒΑΤΙ  40 430 9 387 
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ΘΕΜΑ 10
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)          Απόφ.Ορθή Επαν. 495/2016  (Α.Δ.Α: 7Ζ4ΞΩ1Ρ-58Ο)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.894,00 ευρώ (με  

Φ.Π.Α.) 

 
(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/102788/06-12-2016) 

 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/102788/06-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών 

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

Καλλικράτης) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 

πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

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

«Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών» ως κάτωθι. 

 

Κωδικός Αιτηθέν ποσό 

10-7134.0002 24.000 

30-7134.0002 20.000 

40-7134.0002 10.000 

70-7134.0002 83.000 

ΣΥΝΟΛΟ 137.000,00 

Όλα τα χρηματικά ποσά του ανωτέρω πίνακα αφορούν το διαγωνισμό που θα διενεργηθεί το παρόν 

οικονομικό έτος. 

2. Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 136.000,00€ (ΚΑ -7134.0002).» 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη μελέτη και τους όρους του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών», κλήθηκαν από 

τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/102788/06-12-2016 του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  

 Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών» (κωδ. -7134.0002), ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  97.894,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εφαρμογών 

λογισμικού του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού €97.894,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

                                                                    

 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  



28 
 

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 
ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

13. Την με α.α. ……………..  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 

με α./α. ………………. 

14. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

………………………………… 

15. Τη με αριθμό ……/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ….), με την οποία 

εγκρίθηκαν:   

i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   

Π.Α.Υ. 

ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και 
iii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών 

λογισμικών»  

16. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

…………………………………. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικών. 
18. Την απόφαση Δημάρχου 1758/2016 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.       

                                             

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 

για την προμήθεια «εφαρμογών λογισμικών» για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού  €97.894,00  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

 

είδη   

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

48760000-3 

Πακέτα λογισμικού προστασίας από 

ιούς 
 -7134.0002 

€6.076,00 

48300000-1 

Πακέτα λογισμικού δημιουργίας 

κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, 

προγραμματισμού και 

παραγωγικότητας 

-7134.0002 

€2.126,60 

48300000-1 

Πακέτα λογισμικού δημιουργίας 

κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, 

προγραμματισμού και 

παραγωγικότητας 

-7134.0002 

€1.822,80 

48300000-1 

Πακέτα λογισμικού δημιουργίας 

κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, 

προγραμματισμού και 

παραγωγικότητας 

-7134.0002 

€1.822,80 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€74,40 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€136,40 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€99,20 
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48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€80,60 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€23,56 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€105,40 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€50,84 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€93,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€111,60 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€93,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€80,60 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€26,04 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€45,88 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€68,20 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€62,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€45,88 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€117,80 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€80,60 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€99,20 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€60,76 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 
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48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€80,60 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€68,20 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€80,60 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€161,20 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€74,40 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€99,20 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€136,40 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€35,96 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€26,04 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€35,96 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€35,96 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€31,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€31,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€31,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€35,96 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€40,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€155,00 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€45,88 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€45,88 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€9,92 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€105,40 

48100000-9 

Πακέτα λογισμικού για 

συγκεκριμένους κλάδους 
-7134.0002 

€45,88 

48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης βάσης 

δεδομένων 
-7134.0002 

€4.141,84 

48612000-1 

Σύστημα διαχείρισης βάσης 

δεδομένων 
-7134.0002 

€12.619,50 

48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 
-7134.0002 

€12.221,28 

48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 
-7134.0002 

€8.932,00 
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48920000-3 

Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών 

γραφείου 
-7134.0002 

€16.517,00 

48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 
-7134.0002 

€28.048,80 

48740000-7 

Πακέτα λογισμικού μετάφρασης 

ξένων γλωσσών 
-7134.0002 

372,00 € 

48812000-3 

Συστήματα οικονομικών 

πληροφοριών 
-7134.0002 

136,40 € 

 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για τα υπό προμήθεια είδη με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και 

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ 4 Ν.4412/16 

(Τ.Ε.Υ.Δ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1΄ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

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

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ρόδου, www.rhodes.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

2. Στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

 (Καποδιστρίου 3-5. περιοχή Κόβα) . Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την 

ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 

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

διαδικασίας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

Διεύθυνσης Καποδιστρίου 3-5, τηλ:22410-77728, fax: 22410-39780, E-mail: nafantenos@gmail.com.  
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Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού, τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2016 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    48761000-0, 48300000-1, 48100000-9, 48612000-

1, 48621000-7, 48624000-8, 48900000-7, 

48740000-7, 48812000-3 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής: €1.579,00 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

97.894,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

                                                   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
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ΑΡΘΡΟ 9Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 14Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 15Ο:ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 17Ο:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΡΘΡΟ 18Ο :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 21ο:ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 23ο:ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 24ο:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α1» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που 

http://www.promitheus.gov.gr/


34 
 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  …/…../……και  ώρα 10:00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι …./……/…… και  ώρα 15:00. 
Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς κάθε λογισμικό χωριστά ή και για το 

σύνολο (ολική προσφορά).  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ …/…/2016 ώρα …:… 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την 

Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  ισχύος 

είναι: 

α) η σύμβαση  

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) οι τεχνικές προδιαγραφές - μελέτη  

στ) ο προϋπολογισμός 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Γλώσσα διαδικασίας  

 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 

είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα 

κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα 

από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης και επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης 

(APOSTILLE), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων 

μπορεί να γίνει είτε:  

          α) από αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία της χώρας προέλευσης,  

           β) από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,  

           γ) από το αρμόδιο προξενείο,  

           δ) από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας   

           (Π.Δ. 503/1985, Φ.Ε.Κ. 182 Α΄/24-10-1985) και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων   

           (Ν.4194/2013, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄/27-09-2013), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και 

του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  

    σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  

     σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 

4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν απορρίπτονται με 

μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την 

αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
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εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, 

ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) 

και την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στη § 2του άρθρου 67 Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: Δικαιολογητικά συμμετοχής -Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-

2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

Α1.1) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
1 2

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , 

που αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης αυτής, ως συνημμένο Παράρτημα  Α1 το οποίο 

αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή  στο ΕΣΗΣΗΣ . 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ) υποβάλλεται ηλεκτρονικά
3
 από 

τους  υποψήφιους  οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί  στις ακόλουθες ενότητες του
4
 , :       

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

                  Α. Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

                                                 
1 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

2 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του 

Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), 

(β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των 

οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

3Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα 

σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων 

οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει 

το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους 

ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της 

σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις 

ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo 

Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως 

για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας 

δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι 

σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις 

ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο 

ενδέχεται να πρέπει υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥΔ 17 , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 

οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει 

υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα 

διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  

 

4Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης 

των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 



38 
 

                  Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο 

                 Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού  

                  Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές δίκες  

                  Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών 

                      κοινωνικής ασφάλισης  

                Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων                            

                   η επαγγελματικό παράπτωμα   

ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής  

ΜΕΡΟΣ VI : Τελικές Δηλώσεις 

Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ : 

1)Δηλώνεται   κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Αναλυτικά:  

«Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους  ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ ) περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο 

που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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2. Δηλώνεται ότι  δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία και β) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του  όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.» 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Σημείωση1: Εφόσον ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων των τόκων 

ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους θεωρείται 

ότι δεν αθετεί τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις καταβολής φόρων και κοινωνικής ασφάλισης.  

          3.Δηλώνεται  ότι   πληροί τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (Α΄147).  

β) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) δεν έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

δ)δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

ε) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

στ) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

ζ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα καθώς και ότι διαθέτει την απαιτούμενη 

χρηματοοικονομική και τεχνική επάρκεια προκειμένου να υλοποιήσει το συμβατικό  

αντικείμενο. 

η) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

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

A1.2) Δηλώνονται  τα περί εγγραφής τους στο οικείο  Επιμελητήριο ,ορίζοντας ρητά την 

επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των  δραστηριοτήτων που ασκούν ( ρητά 

κατονομαζόμενες ), προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα ,με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο 

Α1.3 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  18 της διακήρυξης  

Α1.4) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου  

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

1. Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να 

προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
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2. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία 

από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

3. Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα 

από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Α1.5)Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή   

Α1.6) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16). 

Α1.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να: 

1.Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2.Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται 

παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του 

Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται, ότι τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά Α1.3 , Α1.4,Α1.5 , όπως αναφέρονται και 

απαριθμούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν 

παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η 

ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό 

Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 

ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Β. Οικονομική Προσφορά  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
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αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη 

για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι 

δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της 

προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

  ΑΡΘΡΟ 9
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 

φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την 10 ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 

σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 

τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να 

έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 
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της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από 

τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, 

Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

  ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 

Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 

φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

μέλη της είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου 
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των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Μέσα από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:  

1.Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, και τα μέλη 

της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

2.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται  ο 

προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών
5
 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την 

παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων     ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία
6
. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά 

αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα 

ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων 

αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

                                                 
5
 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον 
προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

6
 Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
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H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

(5) Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας   

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2013, 2014, 2015). Σε περίπτωση μη τήρησης 

ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο 

δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε 

έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που 

συμμετέχει, του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 

  Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. Ελάχιστη προϋπόθεση  

τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη 

προκηρυσσόμενη, προμήθειες
7
, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς.  Αντίστοιχο έργο 

ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο 

προϋπολογισμό. Εάν η προμήθεια
8
  υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την 

αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση 

Έργου. 

                                                 
7 (Η) υπηρεσίες 

8 (Η) η υπηρεσία  
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(6)Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
9
 ,καθώς 

και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

β. ΓΙΑ  ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά η απαίτηση του 

ποινικού μητρώου  θα αφορά   τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη 

του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά κοινωνικής 

ασφάλισης για τα μέλη τους ( Ο.Ε  και  Ε.Ε ) και το απασχολούμενο προσωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε. , 

Α.Ε.)  

γ. ΓΙΑ  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

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

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

                                                 
9 συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ( εφόσον απαιτείται από τη φύση της 

προμήθειας  /υπηρεσίας  
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αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονομικής επιτροπής ) για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 

παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους 

τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με 

την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού 

που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 
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ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις …/…/…. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
: Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α 

του Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών.  

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 

στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
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o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα 

της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 : Δημοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

 την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος 

Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την καταχώρηση στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 
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ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά  εντός 5 εργάσιμων ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια συστήματος, και 

σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν 

στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών για το σύνολο των υπό 

προμήθεια ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική 

απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω 

δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να 

ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .Η αμοιβή του 

Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
Ο
 :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
Ο
 :Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1’                                                         

            ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

                          [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
10

  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 85100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): 48760000-3, 48300000-1, 48100000-9, 48612000-1, 48620000-0, 48920000-3, 48740000-

7, 48812000-3 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες,: «προμήθεια λογισμικών» 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ναι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
11

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
12

; 

 

                                                 
10

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών  

11
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται 

12
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 

και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
13

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

Εάν όχι: 

 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

 

13
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη ,εάν υπάρχουν ,αναφέρονται στη πιστοποίηση 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 

 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
14

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
15

  

                                                 
14 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος 

15 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
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Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV   

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
16

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
17
· 

 δωροδοκία
18
·

19
 

 απάτη
20
· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
21
· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
22
· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
23

. 

                                                                                                                                                           
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

16 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

1717 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

18 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

19 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

20 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

2121  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

22 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις” 

23Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
24

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……]
25

 

Εάν ναι, αναφέρετε
26

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],σημείο-(-α): [   ],λόγος(-οι):[   

] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
27

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
28

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
29

: [……] 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

                                                                                                                                                           
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

24 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

25 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 

26 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

27 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

28 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

29 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
30

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
31

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 

 

[……][……][……]
32

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

                                                 
30 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

31 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς  

32 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
33

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
34

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
35 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
36

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

                                                 
33 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

34 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

 

35 Άρθρο 73 παρ. 5. 

36 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων
37
, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
38

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
39

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 

                                                 
37 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

38 Πρβλ άρθρο 48 

39 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
40
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

                                                 
40 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής
41

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής
42

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
43

 

που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
44

 -και η αντίστοιχη αξία) 

                                                 
41 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

42 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

 

43 Πχ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

44 Πχ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
45
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
46
, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
47

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ή 

ποσά ημερομην

ίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
48
, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα [....……] 

                                                 
45 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει 

τα πέντε έτη. 

46 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 

47 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

48 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, 

πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
49

 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
50

 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

 

[] Ναι [] Όχι 

                                                 
49 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

 

50 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει 

να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
51

, εκτός εάν : 

                                                 
51Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

64Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
52

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Ρόδου, μετά από την καταγραφή των αναγκών των Διευθύνσεων του σε λογισμικό και την 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του 

και της ποιότητας των υπηρεσιών του, θα προβεί στην προμήθεια κατάλληλου λογισμικού.  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού που θα χρησιμοποιούν οι 

Διοικητικές, Οικονομικές  και Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για να αντιμετωπιστούν 

ουσιαστικότερα οι ανάγκες του προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών . Η προμήθεια αφορά τις 

ακόλουθες εφαρμογές : 
Α/Α Στοιχεία Εφαρμογής  

  

1. Εφαρμογή Panda Endpoint Protection 

Προστασία για  servers σε διαφορετικά φυσικά σημεία (και δίκτυα) του Δήμου Ρόδου, από σύστημα 

antivirus με τις εξής δυνατότητες: 

- Δυνατότητα απομακρυσμένης κεντρικής διαχείρισης με δυνατότητα κεντρικής προβολής 

κατάστασης της εφαρμογής Antivirus. 

- Προστασία από Ιούς, Spyware, Trojans. 

Δυνατότητα Εγκατάστασης σε Windows XP,7 και 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ή 

νεότερο  

 

2.-3- 

4. 
4Μ Πλήρες πακέτο FINE ADAPT (2

η
, 3

η
 και 4

η
 άδεια χρήσης) με α) Πλήρες Σχεδιαστικό (FINE) β) 

Πλήρες Υπολογιστικό (ADAPT) 

Πλήρες πακέτο προγραμμάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων το οποίο θα αποτελείται από: 

α) Πλήρες Σχεδιαστικό πακέτο και β) Πλήρες Υπολογιστικό πακέτο. 

Το Πακέτο Προγραμμάτων Η/Μ Εγκαταστάσεων θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό τους τις σχεδιαστικές 

και υπολογιστικές απαιτήσεις του Μ-Η Μελετητή σε ενοποιημένο περιβάλλον και να λειτουργεί σε όλα τα 

λειτουργικά συστήματα των Windows (πχ Win7, 8,1, 10 κλπ) τόσο σε 32 όσο και σε 64 bits. Ειδικότερα: 

Ι. Σχεδιαστικό Περιβάλλον   

Το Σχεδιαστικό Περιβάλλον θα πρέπει να λειτουργεί εντελώς αυτόνομα (δηλαδή να μην προϋποθέτει την 

ύπαρξη άλλης σχεδιαστικής πλατφόρμας) και να είναι πλήρως συμβατό στην επικοινωνία του με αρχεία 

DWG και IFC. Επιπλέον, θα πρέπει να «αναγνωρίζει» τις κατόψεις του Αρχιτεκτονικού και των 

εγκαταστάσεων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα όλους τους Η/Μ υπολογισμούς και 

απευθείας από τα σχέδια, παράγοντας όλα τα αποτελέσματα της Μελέτης (Τεύχος υπολογισμών, τεχνικές 

περιγραφές, πλήρη σχέδια, προμετρήσεις υλικών κλπ). Σε επίπεδο σχεδιασμού των Η/Μ εγκαταστάσεων 

θα πρέπει να διαθέτει αυτοποιημένες εντολές σχεδίασης όπως για παράδειγμα τοποθέτησης υποδοχέων 

(πχ. θερμαντικά σώματα, μονάδες FCU, στόμια αεραγωγών κλπ), αυτοματοποιημένης σύνδεσης 
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σωληνώσεων με υποδοχείς και σχεδίασης διαδρομών (routing). Επιπρόσθετα θα  πρέπει να δίνει την  

δυνατότητα για την αυτόματη δημιουργία των κατακόρυφων διαγραμμάτων των εγκαταστάσεων από τις 

κατόψεις, αναλυτικών αξονονετρικών διαγραμμάτων (με όλες τις πληροφορίες στους κλάδους & 

κόμβους), και επίσης να δίνει και την δυνατότητα για αυτόματη μετατροπή του δικτύου Αεραγωγών σε 

δισδιάστατο (διγραμμικό) με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.  

ΙΙ. Υπολογιστικό Περιβάλλον 

Το υπολογιστικό περιβάλλον του πακέτου θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να βασίζεται σε αξιόπιστο 

μεθοδολογικό υπόβαθρο, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (standards), τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (EN) και 

τις ΤΟΤΕΕ. Θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το εύρος των Η/Μ εφαρμογών (Θερμομόνωση, Θέρμανση, 

Κλιματισμός, Υδραυλικά, Πυροπροστασία, Ηλεκτρολογικά, Καύσιμα Αέρια, Ανελκυστήρες, Φωτοτεχνία, 

Ηλιακά, Ψυκτ. Θάλαμοι, Βιολογικός Καθαρισμός, Πισίνες, Περιβαλλοντικά, Ηχομόνωση, Αδειες 

Λειτουργίας και Φωτοβολταϊκά). Ειδικότερα, οι δυνατότητες και τα κύρια χαρακτηριστικά ανά Μ-Η 

εφαρμογή περιγράφονται παρακάτω: 

Θέρμαvση  

Θερμικές Απώλειες: Υπoλoγισμός θερμικώv απωλειώv σύμφωνα με DIN, Ahsrae heat balance και 

ΕΝ12831, αυτόματα από τo σχέδιo ή με αvαλυτική πληκτρoλόγηση με δυvατότητα εύκoλης διαχείρισης 

τυπικώv περιπτώσεωv. Εκτύπωση συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων θερμικών απωλειών ανά 

επίπεδο και ανά χώρο. Ενεργειακή ανάλυση με την μέθοδο των βαθμοημερών. 

Δισωλήvιo: Υπoλoγισμός Δισωλήνιας Εγκατάστασης Θέρμανσης για oπoιαδήπoτε περίπτωση δικτύου 

(κλασσικό ή αvτεπίστρoφo-reverse return). Εισαγωγή του δικτύου σχεδιάζοντας πάvω στo αρχιτεκτovικό, ή 

με απλή πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Επίλυση με την κλασσική μέθοδο ή και με πλήρη υδραυλική 

εξομοίωση στο σημείο λειτουργίας (τομή χαρακτηριστικής καμπύλης δικτύου και καμπύλης κυκλοφορητή). 

Αvαλυτικός υπoλoγισμός Σωμάτωv, Λέβητα, Καυστήρα, Κυκλoφoρητή, Ασφαλιστικoύ Συστήματoς, 

Boiler, Καπvoδόχoυ, Δεξαμεvής κλπ με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, αvoιχτές σε 

εvημέρωση. Πρoμέτρηση Υλικών, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές 

περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και 

κατακόρυφου διαγράμματος. 

Μovoσωλήvιo: Πλήρεις υπολογισμοί Μovoσωλήvιου Συστήματος Θέρμανσης με 3 εναλλακτικές 

μεθοδολογίες: Ισων πτώσεων πίεσης (αυτοεξισoρρόπηση), ίσων πτώσεων θερμοκρασίας, ή με πλήρη 

υδραυλική εξομοίωση (για τον κυκλοφορητή που επιλέγεται). Εισαγωγή δικτύωv σχεδιαστικά πάvω στις 

κατόψεις, ή και με πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Αvαλυτικός υπoλoγισμός Σωμάτωv, Λέβητα, Καυστήρα, 

Κυκλoφoρητή, Ασφαλιστικoύ Συστήματoς, Καπvoδόχoυ, Δεξαμεvής κλπ με επιλoγή από πλoύσιες 

βιβλιoθήκες υλικώv, αvoιχτές σε εvημέρωση. Πρoμέτρηση Υλικών, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, 

Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική 

εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος. 

Εvδoδαπέδιo: Πλήρεις υπολογισμοί σωληνώσεων Ενδοδαπέδιων Συστημάτων Θέρμανσης 

(Δαπεδοθέρμανσης), υπολογισμός Λέβητα, Καυστήρα, Κυκλoφoρητή, Ασφαλιστικoύ Συστήματoς, 

Καπvoδόχoυ, Δεξαμεvής κλπ με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv. Πρoμέτρηση Υλικών, 

Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ, Τεχvικές περιγραφές κλπ. 

Καταvoμή Δαπαvώv Κεντρικής Θέρμανσης Υπoλoγισμός τoυ Πίvακα καταvoμής δαπαvώv 

σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία, για οποιαδήποτε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης. 

Κλιματισμός   

Φoρτία Κλιματισμού: Αναλυτικός υπoλoγισμός ψυκτικώv φoρτίωv, αυτόματα από τo σχέδιo ή με 

αvαλυτική πληκτρoλόγηση. Δυvατότητα επιλoγής μεθoδoλoγίας ανάμεσα στην Carrier, στην Ashrae CLTD 

στην Ashrae TFM (συνάρτηση μεταφοράς) ή στην Ashrae RTS 2001 & 2013. Πλούσιες βιβλιοθήκες 

δομικών στοιχείων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ελληνικά δομικά στοιχεία με την τυποποίηση 

του ΕΜΠ. Πλήρη κλιματoλoγικά στoιχεία για τις κυριότερες ελληνικές πόλεις. Υπoλoγισμoί σκιάσεωv με 

τρείς διαφoρετικoύς μηχαvισμoύς. Αναλυτικοί υπολογισμοί για όλες τις περιπτώσεις πρόσθετων φορτίων 

(από φωτισμό, άτομα, συσκευές, αερισμό κλπ). Δυνατότητα ομαδοποίησης χώρων σε (μέχρι 50) ζώνες και 

συστήματα. Συγκεντρωτικά και αναλυτικά αποτελέσματα σε πίνακες και διαγράμματα με τον βαθμό 

λεπτομέρειας που επιθυμεί ο χρήστης. 

Fan Coils: Υπoλoγισμός σωληvώσεωv δικτύoυ Fan Coils για oπoιαδήπoτε περίπτωση δικτύου (κλασσικό ή 
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αvτεπίστρoφo-reverse return). Εισαγωγή του δικτύου σχεδιάζοντας πάvω στo αρχιτεκτovικό ή με απλή 

πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Επίλυση με την κλασσική μέθοδο ή και με πλήρη υδραυλική εξομοίωση 

(αντίστροφη επίλυση για το σημείο λειτουργίας, δηλαδή του σημείο που η χαρακτηριστική καμπύλη του 

δικτύου τέμνει την καμπύλη της αντλίας). Αvαλυτικός υπoλoγισμός μονάδων FCU, Κεντρικής Μονάδας, 

Αντλίας, Ασφαλιστικoύ Συστήματoς κλπ με επιλoγή από πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, αvoιχτές σε 

εvημέρωση. Πρoμέτρηση Υλικών, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές 

περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και 

κατακόρυφου διαγράμματος. 

Aεραγωγoί: Υπoλoγισμός δικτύoυ αεραγωγώv και με τις τρείς μεθόδoυς: Ισωv ταχυτήτωv, ίσωv πιέσεωv 

και αvάκτησης πίεσης (static regain method). Εισαγωγή του δικτύου αεραγωγών σχεδιάζοντας πάvω στo 

αρχιτεκτovικό, ή με απλή πληκτρoλόγηση τωv κλάδωv. Πρoσαγωγή και Απαγωγή στo ίδιo περιβάλλov 

υπoλoγισμώv. Υπoλoγισμός Αvεμιστήρα κλπ στοιχείων εγκατάστασης. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, 

Πρoμέτρηση, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με δυνατότητα 

επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου 

διαγράμματος. 

Ψυχρoμετρία: Επιλογή Κλιματιστικών Μονάδων και κατανομή του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους 

με βάση τις αναλυτικές εξισώσεις της ψυχρομετρίας (για Ψύξη & Θέρμανση), με οποιαδήποτε μέθοδο (πχ. 

ψύξη με αφύγρανση, με αναθέρμανση, με προκλιματισμένο, με παράκαμψη αέρα επιστροφής, με 100% 

νωπό κλπ). Δυνατότητα υπολογισμού ανάκτησης σε όλες τις επιλύσεις Ψύξης και Θέρμανσης. Αναλυτικά 

αποτελέσματα σε πίνακες και διαγράμματα (ψυχρομετρική μεταβολή πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη). 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την σωστή επιλογή των Κλιματιστικών Μονάδων. 

 

Υδρευση: Υπoλoγισμός σωληvώσεωv δικτύoυ ύδρευσης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εισαγωγή δικτύωv 

σχεδιαστικά ή με πληκτρoλόγηση. Χωριστός υπoλoγισμός για κυκλώματα κρύoυ vερoύ, ζεστoύ vερoύ και 

αvακυκλoφoρίας. Αυτόματoς υπoλoγισμός συvoλικώv τριβώv και εvτoπισμός δυσμεvέστερης διαδρoμής. 

Υπoλoγισμός Πιεστικoύ. Τεχvικές Περιγραφές. Πρoμετρήσεις, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά. Αναλυτική 

εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος. 

Απoχέτευση: Υπoλoγισμός σωληvώσεωv δικτύoυ αποχέτευσης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εισαγωγή 

δικτύωv σχεδιαστικά ή με πληκτρoλόγηση. Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, καθώς επίσης και 

σηπτικής δεξαμενής, απορροφητικού βόθρου, δεξαμενής ανύψωσης λυμάτων, αντλίας λυμάτων, στεγανών 

βόθρων κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, Πρoμέτρηση, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Προμέτρηση κατά 

ΑΤΗΕ. Τεχvικές περιγραφές με δυνατότητα επιλογής από έτοιμα πρότυπα. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους 

υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος. 

Πυρόσβεση: Πλήρεις υδραυλικoί υπoλoγισμoί μόvιμωv δικτύωv πυρόσβεσης (με sprinklers και φωλιές) με 

βάση τηv ΤΟΤΕΕ, πίνακες NFPA13, NFPA13 πλήρως υπολογισμένα συστήματα και ΕΝ12845 πλήρως 

υπολογισμένα συστήματα.  Δυνατότητα υπολογισμού βρόγχων. Υπολογισμοί σωληνώσεων, πιεστικoύ κλπ. 

Πρoμετρήσεις. Αvαλυτικές εκτυπώσεις, τεχvικές περιγραφές. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών 

και κατακόρυφου διαγράμματος εγκατάστασης. 

Πυρασφάλεια: Πραγματοποίηση της μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας και ενημέρωση 

των εντύπων για την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και τις ισχύουσες 

Πυροσβεστικές Διατάξεις. Αναλυτικοί υπολογισμοί για οποιαδήποτε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου 

κτιρίου και οποιαδήποτε χρήση (μέχρι 5 διαφορετικές στο ίδιο κτίριο). Μελέτη παθητικής, απαιτήσεις 

ενεργητικής και έντυπα ενεργητικής έτοιμα για υποβολή. Δυνατότητα επισύναψης μιάς σειράς από χρήσιμα 

έντυπα και παραρτήματα (για υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ). 

Καύσιμα Αέρια: Πλήρεις υπoλoγισμoί δικτύoυ καυσίμωv αερίωv, σύμφωvα με τηv πρόσφατη Νομοθεσία 

για το Φ. Αέριο (ΔΕΠΑ). Υπολογισμοί σωληνώσεων, καπναγωγών, καπνοδόχων με όλους τους 

απαραίτητους ελέγχους. Πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv. Πρoμέτρηση, Κoστoλόγηση, Πρoσφoρά, Τεχνική 

Περιγραφή. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους υπολογισμών και κατακόρυφου διαγράμματος της 

εγκατάστασης. 

Ηλεκτρoλoγικά: Αvαλυτικoί υπoλoγισμoί oπoιασδήπoτε Ηλ/κής εγκατάστασης (καλώδια, όργανα 

προστασίας κλπ) κατά ΕΛΟΤ HD 384 (και επίσης KEHE και VDI). Θεώρηση όλων των παραμέτρων 

(θερμοκρασία περιβάλλοντος, τρόπος και μέσο τοποθέτησης καλωδίων κλπ). Υπολογισμός οργάνων 
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προστασίας με το ρεύμα ή με το καλώδιο και παρουσίαση όλων των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων των 

υπολογισμών (πχ. επιτρεπόμενο ρεύμα σε κάθε γραμμή). Αυτόματoς υπoλoγισμός πτώσης τάσης 

τμημάτωv, κλάδωv και δυσμενέστερου κλάδου. Αυτόματη καταvoμή φάσεωv. Αvαλυτικoί υπoλoγισμoί 

πιvάκωv (βαθμός προστασίας, έλεγχοι βραχυκυκλωμάτων κλπ). Αυτόματη δημιoυργία μovoγραμμικώv 

διαγραμμάτωv πιvάκωv και διαγράμματoς διαvoμής εγκατάστασης. Γενικός υπολογισμός υποσταθμού. 

Πρoμετρήσεις, κoστoλόγηση, πρoσφoρά, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχνικές περιγραφές (για ισχυρά και 

ασθενή). Εκτύπωση του τεύχους της μελέτης με τα λεπτομερή διαγράμματα των πινάκων, καθώς και του 

διαγράμματος διανομής. Εκτύπωση νέου έντυπου ΥΔΕ σύμφωνα με Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 

Αvελκυστήρες: Υπoλoγισμoί ηλεκτροκίνητων ή υδραυλικώv αvελκυστήρωv (ατόμων, φορτίων, οχημάτων, 

νοσοκομείων) κλασσικώv ή MRL  με βάση τov ΕΛΟΤ και τηv oδηγία ΕΝ81. Αναλυτικοί υπολογισμοί 

οδηγών, συρματόσχοινων, τροχαλιών, κινητήρων, προσκρουστήρων κλπ. Πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη 

σύμφωνα με CIBSE. Πλούσιες βιβλιοθήκες υλικών, όλων των γνωστών κατασκευαστών. Προμέτρηση-

Κοστολόγηση υλικών, Τεχνικές Περιγραφές, Προδιαγραφές. Πλήρες τεύχoς υπoλoγισμώv με σχέδια 

τυπικών διατάξεων. 

ωτoτεχvία: Πλήρεις Φωτoτεχvικoί υπoλoγισμoί για εσωτερικoύς χώρους, εξωτερικoύς χώρoυς (πχ. 

πλατείες) και δρόμους για όλες τις περιπτώσεις. Πλούσιες βιβλιοθήκες φωτιστικών, αvoικτές στον χρήστη 

για να “περάσει” οποιοδήποτε φωτιστικό της αγοράς (από πολικό ή καρτεσιανό διάγραμμα αποδόσεων). 

Υπολογισμοί εντάσεων και λαμπρότητας σε οποιονδήποτε κάνναβο παρατήρησης με αναλυτικά 

αποτελέσματα (αριθμητικά και σε διαγράμματα με γραφικά υψηλής ανάλυσης), καθώς και μιά σειρά από 

χρήσιμους δείκτες φωτισμού. 

λιακά: Τεχvooικovoμική μελέτη ηλιακώv συλλεκτώv με τηv μεθoδoλoγία τωv καμπυλώv f. Δυνατότητα 

υπολογισμού με πολλούς διαφορετικούς συλλεκτες με διαφορετικούς προσανατολισμούς. Υπολογισμός 

των θερμικών απαιτήσεων ΖΝΧ και κατά ΚΕΝΑΚ : Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701 - 1/2010 Πίνακας 2.5, υπολογισμός  

των θερμικών απωλειών του δικτύου βάσει της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 Πίνακας 4.16. Βιβλιοθήκες 

πόλεων με στοιχεία ηλιοφάνειας και τύπων συλλεκτών, ανοιχτών σε ενημέρωση. Αναλυτικοί υπολογισμοί 

και τεχνοοικονομική αξιολόγηση με όλα τα γνωστά κριτήρια (καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικός 

συντελεστής απόδοσης, χρόνος ανάκτησης) σε πίνακες και διαγράμματα. Σχέδια τυπικών διατάξεων. 

Βιoλoγικός: Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού με την μέθοδο της ενεργού ιλύος και σύμφωνα με ΦΕΚ 354 

– 8/3/11. Αναλυτικοί υπολογισμοί, για εσχαρισμό, δεξαμενή αερισμού, διαχυτές αέρα, φυσητήρα, δεξαμενή 

καθίζησης, σιλό λάσπης, δεξαμενή χλωρίωσης, επιφάνεια διάθεσης κλπ. Πλούσιες βιβλιοθήκες εξοπλισμού. 

Εκτύπωση τεύχους μελέτης με σχέδια τυπικών διατάξεων. 

Ψυκτικοί Θάλαμοι: Πλήρεις υπολογισμοί Ψυκτικών Θαλάμων-Ψυγείων, σύμφωνα με Ashrae (απώλειες 

από αγωγιμότητα, από προϊόντα –λόγω εισαγωγής & αποθήκευσης-, κινητήρες, αερισμό, άτομα, clark, 

τεχνητό αερισμό, φωτισμό κλπ) για οποιαδήποτε κατηγορία ψύξης (συντήρηση νωπών, κατάψυξη νωπών, 

τούνελ κατάψυξης). Αναλυτικές βιβλιοθήκες προϊόντων, ανοιχτές στον χρήστη για ενημέρωση και 

επέκταση. Συγκεντρωτικά και αναλυτικά αποτελέσματα για 24ωρη λειτουργία. 

Περιβαλλοντικά: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε κατηγορίας (Α, Β) και ομάδας (Ι, ΙΙ). 

Ετοιμα πρότυπα μελετών (πχ. για Ξενοδοχεία κατ. 3α και 3β), ανοιχτά στον χρήστη για εμπλουτισμό ή 

επέκταση. Αυτόματη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με ειδικόν επεξεργαστή (editor). Πλήρες τεύχος 

μελέτης με δυνατότητα ενσωμάτωσης χαρτών (σε bitmap μορφή). 

Ηχομόνωση: Μελέτη Ηχομόνωσης σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Αναλυτικοί υπολογισμοί 

ανά χώρο, ώστε να πληρούνται τα αποδεκτά -βάσει του κανονισμού- κριτήρια θορύβου, λαμβάνοντας 

υπόψη το σύνολο των ηχητικών παραμέτρων που αφορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία του χώρου 

(αερόφερτος και κτυπογενής ήχος γειτονικών χώρων, αερόφερτος ήχος εξωτερικών πηγών, αερόφερτος 

ήχος κοινόχρηστων η ιδιωτικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, χρόνος αντήχησης). 

Φωτοβολταϊκά: Πρόγραμμα μελετών τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης συστημάτων Φωτοβολταΐκών 

Συλλεκτών, τόσο για τις εγκαταστάσεις που διασυνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ (παραγωγή ρεύματος για 

ΔΕΗ), όσο και τις αυτόνομες μονάδες με αποθήκευση μέσω συσσωρευτών (παραγωγή για ίδια 

κατανάλωση). Δυνατότητα πολλών διαφορετικών συλλεκτών με διαφορετικούς προσανατολισμούς. 

Υπολογισμός inverter. 

5.  Πρότυπα ΕΛΟΤ 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη προτύπων ΕΛΟΤ της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας 
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Στα πλαίσια της εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β/2014), «Προδιαγραφές 

μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών 

μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας», καθορίζονται οι προδιαγραφές μελέτης, 

σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων 

και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Οι αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες κατά το στάδιο 

σύνταξης μελετών πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών μονίμων ή/και φορητών και λοιπών μέτρων 

και μέσων πυροπροστασίας, όταν αναφέρονται σε υλικά ή/και συστήματα μέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας, υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών 

προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ), διεθνή πρότυπα (ISO), ή συστήματα αναφοράς από ευρωπαϊκούς οργανισμούς 

τυποποίησης, και ελλείψει 

αυτών συστήματα αναφοράς από αντίστοιχους οργανισμούς τυποποίησης άλλων χωρών, τα εθνικά 

πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες ή κανονισμούς εθνικής νομοθεσίας. 

Η παρούσα ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποτελείται από τα πρότυπα αφορούν την συγκεκριμένη 

πυροσβεστική διάταξη και πιο συγκεκριμένα: 

1 ΕΛΟΤ CEN/TS 14816 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα ψεκασμού  

νερού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

2 ΕΛΟΤ CEN/TS 14972 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα υδατονέφωσης - Σχεδιασμός και 

εγκατάσταση 

3 CEN/TR 15276.01 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο 

αεροζόλ - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι  

δοκιμής για στοιχεία 

4 CEN/TR 15276.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο 

αεροζόλ - Μέρος 2: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

5 ΕΛΟΤ EN 2 Κατηγορίες πυρκαϊών 

6 ΕΛΟΤ EN 2/A1 Κατηγορίες πυρκαϊών 

7 ΕΛΟΤ EN 3.07 + A1 Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 7: Χαρακτηριστικά,  

απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 54-1 Ε3 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 1 :  

Eισαγωγή 

9 ΕΛΟΤ EN 54.11 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11:  

Εκκινητές συναγερμού χειρός 

10 ΕΛΟΤ EN 54.11/A1 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11:  

Εκκινητές συναγερμού χειρός 

11 ΕΛΟΤ EN 54.23 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 23:  

Διατάξεις συναγερμού - Οπτικές διατάξεις συναγερμού 

12 ΕΛΟΤ EN 671-1 Ε3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους  

σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο  

σωλήνα 

13 ΕΛΟΤ EN 671-2 Ε3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους 

 σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές με επιπεδούμενους εύκαμπτους 

σωλήνες 

14 ΕΛΟΤ EN 671.03 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με σωλήνες –  

Μέρος 3: Συντήρηση τυλικτήρων σωλήνων με ημιάκαμπτο  

σωλήνα και συστημάτων σωλήνων με επίπεδο σωλήνα 

15 ΕΛΟΤ EN 1838 Ε2 Εφαρμογές φωτισμού - Φωτισμός ασφαλείας 

16 ΕΛΟΤ EN 1866.01 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 1 : Χαρακτηριστικά, απόδοση  

και μέθοδοι δοκιμής 

17 ΕΛΟΤ EN 1866-2 Tροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 2: Απαιτήσεις κατασκευής,  

αντοχή στη πίεση και μηχανικές δοκιμές πυροσβεστήρων, με 

 επιτρεπτή ανώστερη τιμή ίση ή κατώτερη των 30bar,  

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1866-1 
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18 ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-3 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες - Μέρος 3: Απαιτήσεις συναρμολόγησης, 

κατασκευής και αντοχής στην πίεση πυροσβεστήρων  CO2  

 που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1866-1 

19 ΕΛΟΤ EN 12259.01 + A1/A3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες 

20 ΕΛΟΤ EN 12259.01 +A1/A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες 

21 ΕΛΟΤ EN 12259.01+A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες 

22 ΕΛΟΤ EN 12259.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα  

συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 

23 ΕΛΟΤ EN 12259.02/A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα  

συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 

24 ΕΛΟΤ EN 12259.02/A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 2:  Συστήματα  

βαλβίδας συναγερμού υγρού τύπου 

25 ΕΛΟΤ EN 12259.03 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 3:  Βαλβίδα 

συναγερμού ξηρού τύπου 

26 ΕΛΟΤ EN 12259.03/A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 3:  Βαλβίδα  

συναγερμού ξηρού τύπου 

27 ΕΛΟΤ EN 12259.03/A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 3:  Βαλβίδα  

συναγερμού ξηρού τύπου 

28 ΕΛΟΤ EN 12259.04 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες  

διατάξεις συναγερμού 

29 ΕΛΟΤ EN 12259.04/A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 4 : Υδροκίνητες  

διατάξεις συναγερμού 

30 ΕΛΟΤ EN 12259.05 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού 

και ψεκασμού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές  

ροής νερού 

31 ΕΛΟΤ EN 12416.01 + A2 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Μέρος 1: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 

32 ΕΛΟΤ EN 12416.02 + A1 E2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης - Μέρος 2: Σχεδιασμός, 

κατασκευή και συντήρηση 

33 ΕΛΟΤ EN 12845+A2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Αυτόματα συστήματα  

καταιονισμού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση 

34 ΕΛΟΤ EN 13565.01+A1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα 

35 ΕΛΟΤ EN 13565.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού - Μέρος 2: Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και συντήρηση 

36 ΕΛΟΤ EN 15004.01 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με  

αέριο - Μέρος 1: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συτνήρηση  

(ISO 14520-1:2006, τροποποιημένο) 
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37 ΕΛΟΤ EN 15004.02 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με  

αέριο - Μέρος 2: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός των  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για FK-5-1-12  

(ISO 14520-5:2006 τροποποιημένο) 

38 ΕΛΟΤ EN 15004.03 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 3: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για HCFC μείγμα Α 

 (ISO 14520-6:2006, τροποποιημένο) 

39 ΕΛΟΤ EN 15004.04 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με  

αέριο - Μέρος 4: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός των  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για HFC 125  

(ISO 14520-8:2006, τροποποιημένο) 

40 ΕΛΟΤ EN 15004.05 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 5: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό για HFC 227 ea 

 (ISO 14520-9:2006,τροποποιημένο) 

41 ΕΛΟΤ EN 15004.06 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 6: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός 

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό HFC 23 

 (ISO 14520-10:2005, τροποποιημένο) 

42 ΕΛΟΤ EN 15004.07 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 7: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός 

 συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-01  

(ISO 14520-12:2005, τροποποιημένο) 

43 ΕΛΟΤ EN 15004.08 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 8: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό  

IG-100 (ISO 14520-13:2005, τροποποιημένο) 

44 ΕΛΟΤ EN 15004.09 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 9: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-55  

(ISO 14520-14:2005, τροποποιημένο) 

45 ΕΛΟΤ EN 15004.10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με 

 αέριο - Μέρος 10: Φυσικές ιδιότητες και σχεδιασμός  

συστημάτων με κατασβεστικό υλικό IG-541 

 (ISO 14520-15:2005, τροποποιημένο) 

46 ΕΛΟΤ EN ISO 7010 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας –  

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

47 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A1 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας –  

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

48 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A2 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας –  

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

49 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A3 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – 

 Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

50 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A4 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας –  

Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας 

51 ΕΛΟΤ EN ISO 7010/A5 Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας - Τροποποίηση 5 
 

  

6. Λογισμικό Microsoft 
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Microsoft SQLSvrStd 2014 OLP NL Gov 

Άδειες χρήσης για το λογισμικό SQL Server  

 

Microsoft SQLCAL 2014 OLP NL Gov DvcCAL 

Άδεις Χρήσης για τους clients που συνδέονται στον SQL SERVER 

 

Microsoft WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc 

Άδειες χρήσης για το λογισμικό  Windows  Server 2012R2 

 

Microsoft WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov DvcCAL 

Άδεις Χρήσης για τους clients που συνδέονται στον Windows  SERVER 2012 

 

Microsoft Office Home & Business 2016 

Microsoft Windows 10 pro 64bit Ελληνικά DSP 
 

 

7.   

 

Πρόγραμμα Αντικειμενικών Αξιών B-Logico e-axies σε έκδοση Web 

Το πρόγραμμα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

  Αντικειμενικές Αξίες για όλη την Ελλάδα 

 Αντικειμενικό ΦΥ1 – ΦΥ5 (ΑΠΑΑ) 

Αγροτεμάχια (ΑΑ-ΓΗΣ) 

 Κ1-Κ9 (ΜΙΚΤΟ) 

 Ψηφιακοί χάρτες για όλους τους Δήμους και Διαμερίσματα εντός Αντικειμενικού. 

 Διοικητική διαίρεση Ελλάδας με βάση τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια. 

 Πληθυσμός ανά τοπικό διαμέρισμα 

 Αναβαθμισμένοι και Ενημερωμένοι χάρτες του Υπ. Οικονομικών 

 Γεωκωδικοποιημένοι χάρτες σε υπόβαθρο ΕΓΣΑ87 

 Αριθμός προβαλλόμενων χαρτών γειτονικών Δήμων πάνω στην Ελλάδα (Για Αττική, 

Θεσσαλονίκη, κλπ.) 

 Εκτυπώσεις Φύλλων Υπολογισμού σε Α4, Α3 (διπλή όψη) 

 Εξαγωγή Φύλλου Υπολογισμού σε Pdf 

 Επαναϋπολογισμός ΦΥ 

 

 8. Μεταφραστικό Πρόγραμμα 

 Λογισμικό για μεταφράσεις μέσω υπολογιστή, που να μπορεί να μεταφράσει  

ολόκληρες ιστοσελίδες, πλήρη έγγραφα και κείμενα σε 2 τουλάχιστον   

γλώσσες, Γερμανικά και Αγγλικά. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

  

ΕΙΔΟΣ 

CPV  
Αρ. 

προτύπο

υ 

Ημ. έκδοσης Τίτλος 
Επιπλέον 

χαρακτηριστικά 
Γλώσσα 

TIMH 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣ

Ο-

ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Panda Endpoint 

Protection για 1 

Χρόνο 48761000-0 

Πακέτα λογισμικού 

προστασίας από 

ιούς      €8,68 700 €6.076,00 

2 

4Μ Πλήρες πακέτο 

FINE ADAPT (2η 

άδεια χρήσης) με α) 

Πλήρες Σχεδιαστικό 

(FINE) β) Πλήρες 

Υπολογιστικό 

(ADAPT) 48300000-1 

Πακέτα λογισμικού 

δημιουργίας 

κειμένων, 

σχεδίασης, 

απεικόνισης, 

προγραμματισμού 

και 

παραγωγικότητας      €2.126,60 1 €2.126,60 

3 

4Μ Πλήρες πακέτο 

FINE ADAPT (3η 

άδεια χρήσης) με α) 

Πλήρες Σχεδιαστικό 

(FINE) β) Πλήρες 

Υπολογιστικό 

(ADAPT) 48300000-1 

Πακέτα λογισμικού 

δημιουργίας 

κειμένων, 

σχεδίασης, 

απεικόνισης, 

προγραμματισμού 

και 

παραγωγικότητας      €1.822,80 1 €1.822,80 

4 

4Μ Πλήρες πακέτο 

FINE ADAPT (4η 

άδεια χρήσης) με α) 

Πλήρες Σχεδιαστικό 

(FINE) β) Πλήρες 

Υπολογιστικό 

(ADAPT) 48300000-1 

Πακέτα λογισμικού 

δημιουργίας 

κειμένων, 

σχεδίασης, 

απεικόνισης, 

προγραμματισμού 

και 

παραγωγικότητας      €1.822,80 1 €1.822,80 

5 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

CEN/TS 

14816 

24/9/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα ψεκασμού 

νερού - Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting 

systems - Water spray 

systems - Design, 

installation and 

maintenance 

Αγγλικά 

€74,40 1 €74,40 
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6 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

CEN/TS 

14972 

E2 

21/9/2012 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα 

υδατονέφωσης - 

Σχεδιασμός και 

εγκατάσταση 

Fixed firefighting 

systems - Watermist 

systems - Design and 

installation 

Αγγλικά 

€136,40 1 €136,40 

7 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

CEN/T

R 

15276.0

1 

1/1/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με συμπυκνωμένο 

αεροζόλ - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής για στοιχεία 

Fixed firefighting 

systems - Condensed 

aerosol extinguishing 

systems - Part 1: 

Requirements and test 

methods for 

components 

Αγγλικά 

€99,20 1 €99,20 

8 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

CEN/T

R 

15276.0

2 

1/1/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με συμπυκνωμένο 

αεροζόλ - Μέρος 2: 

Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting 

systems - Condensed 

aerosol extinguishing 

systems - Part 2: 

Design, installation 

and maintenance 

Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

9 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 2 
19/11/1992 Κατηγορίες πυρκαϊών Classification of fires Αγγλικά 

€23,56 1 €23,56 

10 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

2/A1 

15/2/2005 Κατηγορίες πυρκαϊών Classification of fires Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

11 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 3.07 

+ A1 

2/11/2007 

Φορητοί 

πυροσβεστήρες - Μέρος 

7: Χαρακτηριστικά, 

απαιτήσεις απόδοσης 

και μέθοδοι δοκιμής 

Portable fire 

extinguishers - Part 7: 

Characteristics, 

performance 

requirements and test 

methods 

Αγγλικά 

€105,40 1 €105,40 

12 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

ΕΝ 54-1 

Ε3 

28/1/2013 

Συστήματα 

πυρανίχνευσης και 

συναγερμού - Μέρος 1 : 

Eισαγωγή 

Fire detection and fire 

alarm systems - Part 1 

: Introduction 

Αγγλικά 

€50,84 1 €50,84 
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13 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

54.11 

8/11/2001 

Συστήματα 

πυρανίχνευσης και 

συναγερμού - Μέρος 

11: Εκκινητές 

συναγερμού χειρός 

Fire detection and fire 

alarm systems - Part 

11: Manual call points 

Αγγλικά 

€93,00 1 €93,00 

14 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

54.11/A

1 

15/3/2006 

Συστήματα 

πυρανίχνευσης και 

συναγερμού - Μέρος 

11: Εκκινητές 

συναγερμού χειρός 

Fire detection and fire 

alarm systems - Part 

11: Manual call points 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

15 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

54.23 

12/5/2010 

Συστήματα 

πυρανίχνευσης και 

συναγερμού - Μέρος 

23: Διατάξεις 

συναγερμού - Οπτικές 

διατάξεις συναγερμού 

Fire detection and fire 

alarm systems - Part 

23: Fire alarm devices 

- Visual alarm devices 

Αγγλικά 

€111,60 1 €111,60 

16 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 671-

1 Ε3 

15/2/2013 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - 

Μέρος 1 : 

Πυροσβεστικές φωλιές 

με ημιάκαμπτο σωλήνα 

Fixed firefighting 

systems - Hose 

systems - Part 1: Hose 

reels with semi-rigid 

hose 

Αγγλικά 

€93,00 1 €93,00 

17 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 671-

2 Ε3 

15/2/2013 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα με 

εύκαμπτους σωλήνες - 

Μέρος 2 : 

Πυροσβεστικές φωλιές 

με επιπεδούμενους 

εύκαμπτους σωλήνες 

Fixed firefighting 

systems - Hose 

systems - Part 2: Hose 

systems with lay-flat 

hose 

Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

18 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

671.03 

E2 

6/10/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα με σωλήνες 

- Μέρος 3: Συντήρηση 

τυλικτήρων σωλήνων 

με ημιάκαμπτο σωλήνα 

και συστημάτων 

σωλήνων με επίπεδο 

σωλήνα 

Fixed firefighting 

systems - Hose 

systems - Part 3: 

Maintenance of hose 

reels with semi-rigid 

hose and hose systems 

with lay-flat hose 

Αγγλικά 

€26,04 1 €26,04 

19 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

1838 Ε2 

5/8/2013 
Εφαρμογές φωτισμού - 

Φωτισμός ασφαλείας 

Lighting applications 

- Emergency lighting 
Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 
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20 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

1866.01 

4/12/2007 

Τροχήλατοι 

πυροσβεστήρες - Μέρος 

1 : Χαρακτηριστικά, 

απόδοση και μέθοδοι 

δοκιμής 

Mobile fire 

extinguishers - Part 1: 

Characteristics, 

performance and test 

methods 

Αγγλικά 

€68,20 1 €68,20 

21 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

1866-2 

26/5/2014 

Tροχήλατοι 

πυροσβεστήρες - Μέρος 

2: Απαιτήσεις 

κατασκευής, αντοχή 

στη πίεση και 

μηχανικές δοκιμές 

πυροσβεστήρων, με 

επιτρεπτή ανώστερη 

τιμή ίση ή κατώτερη 

των 30bar, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του ΕΝ 

1866-1 

Mobile fire 

extinguishers - Part 2: 

Requirements for the 

construction, pressure 

resistance and 

mechanical tests for 

extinguishers, with a 

maximum allowable 

pressure equal to or 

lower than 30 bar, 

which comply with 

the requirements of 

EN 1866-1 

Αγγλικά 

€62,00 1 €62,00 

22 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

ΕΝ 

1866-3 

9/7/2013 

Τροχήλατοι 

πυροσβεστήρες - Μέρος 

3: Απαιτήσεις 

συναρμολόγησης, 

κατασκευής και 

αντοχής στην πίεση 

πυροσβεστήρων  CO2  

που συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις του 

ΕΝ 1866-1 

Mobile fire 

extinguishers - Part 3: 

Requirements for the 

assembly, 

construction and 

pressure resistance of 

CO2 extinguishers 

which comply with 

the requirements of 

EN 1866-1 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

23 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

1 + 

A1/A3 

30/8/2006 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 1: 

Καταιονιστήρες 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

1: Sprinklers 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

24 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

1 

+A1/A2 

20/9/2004 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 1: 

Καταιονιστήρες 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

1: Sprinklers 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 
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25 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

1+A1 

25/9/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 1: 

Καταιονιστήρες 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

1: Sprinklers 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€117,80 1 €117,80 

26 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

2 

26/11/1999 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 2: Συστήματα 

συναγερμού με 

υδραυλική βαλβίδα 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

2: Wet alarm valve 

assemblies 

Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

27 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

2/A1 

29/8/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 2: Συστήματα 

συναγερμού με 

υδραυλική βαλβίδα 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

2: Wet alarm valve 

assemblies 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

28 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

2/A2 

16/3/2006 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 2:  Συστήματα 

βαλβίδας συναγερμού 

υγρού τύπου 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

2: Wet alarm valve 

assemblies 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

29 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

3 

24/7/2000 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 3:  Βαλβίδα 

συναγερμού ξηρού 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

3: Dry alarm valve 

assemblies 

Αγγλικά 

€99,20 1 €99,20 
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τύπου 

30 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

3/A1 

29/8/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 3:  Βαλβίδα 

συναγερμού ξηρού 

τύπου 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

3: Dry alarm valve 

assemblies 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

31 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

3/A2 

16/3/2006 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 3:  Βαλβίδα 

συναγερμού ξηρού 

τύπου 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

3: Dry alarm valve 

assemblies 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

32 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

4 

2/5/2000 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 4: Υδροκίνητες 

διατάξεις συναγερμού 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

4: Water motor alarms 

Αγγλικά 

€60,76 1 €60,76 

33 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

4/A1 

29/8/2001 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 4 : Υδροκίνητες 

διατάξεις συναγερμού 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

4: Water motor alarms 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 
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34 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12259.0

5 

18/11/2002 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Εξαρτήματα για 

συστήματα 

καταιονισμού και 

ψεκασμού νερού - 

Μέρος 5: Ανιχνευτές 

ροής νερού 

Fixed firefighting 

systems - 

Components for 

sprinkler and water 

spray systems - Part 

5: Water flow 

detectors 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

35 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12416.0

1 + A2 

E2 

22/10/2007 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για 

εξαρτήματα 

Fixed firefighting 

systems - Powder 

systems - Part 1: 

Requirements and test 

methods for 

components 

Αγγλικά 

€68,20 1 €68,20 

36 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12416.0

2 + A1 

E2 

22/10/2007 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα σκόνης - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, 

κατασκευή και 

συντήρηση 

Fixed firefighting 

systems - Powder 

systems - Part 2: 

Design, construction 

and maintenance 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€80,60 1 €80,60 

37 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

12845+

A2 

15/10/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Αυτόματα συστήματα 

καταιονισμού - 

Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting 

systems - Automatic 

sprinkler systems - 

Design, installation 

and maintenance 

Ελληνικά 

ή Αγγλικά 

€161,20 1 €161,20 

38 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

13565.0

1+A1 

14/3/2008 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα αφρού - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις 

και μέθοδοι δοκιμής για 

εξαρτήματα 

Fixed firefighting 

systems - Foam 

systems - Part 1: 

Requirements and test 

methods for 

components 

Αγγλικά 

€74,40 1 €74,40 

39 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

13565.0

2 

25/11/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα αφρού - 

Μέρος 2: Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και 

συντήρηση 

Fixed firefighting 

systems - Foam 

systems - Part 2: 

Design, construction 

and maintenance 

Αγγλικά 

€99,20 1 €99,20 
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40 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

1 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 1: 

Σχεδιασμός, 

εγκατάσταση και 

συτνήρηση (ISO 14520-

1:2006, τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 1: Design, 

installation and 

maintenance (ISO 

14520-1:2006, 

modified) 

Αγγλικά 

€136,40 1 €136,40 

41 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

2 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 2: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός των 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό για 

FK-5-1-12 (ISO 14520-

5:2006 τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 2: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for FK-5-1-12 

extinguishant (ISO 

14520-5:2006, 

modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 

42 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

3 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 3: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό για 

HCFC μείγμα Α (ISO 

14520-6:2006, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 3: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for HCFC Blend A 

extinguishant (ISO 

14520-6:2006, 

modified) 

Αγγλικά 

€26,04 1 €26,04 

43 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

4 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 4: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός των 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό για 

HFC 125 (ISO 14520-

8:2006, τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 4: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for HFC 125 

extinguishant (ISO 

14520-8:2006, 

modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 
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44 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

5 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 5: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό για 

HFC 227 ea (ISO 

14520-

9:2006,τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 5: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for HFC 227ea 

extinguishant (ISO 

14520-9:2006, 

modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 

45 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

6 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 6: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό 

HFC 23 (ISO 14520-

10:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 6: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for HFC 23 

extinguishant (ISO 

14520-10:2005, 

modified) 

Αγγλικά 

€31,00 1 €31,00 

46 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

7 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 7: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-

01 (ISO 14520-12:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 7: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for IG-01 

extinguishant (ISO 

14520-12:2005, 

modified) 

Αγγλικά 

€31,00 1 €31,00 

47 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

8 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 8: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-

100 (ISO 14520-

13:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

system - Gas 

extinguishing systems 

- Part 8: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for IG-100 

extinguishant (ISO 

14520-13:2005, 

modified) 

Αγγλικά 

€31,00 1 €31,00 
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48 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.0

9 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 9: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-

55 (ISO 14520-14:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 9: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for IG-55 

extinguishant (ISO 

14520-14:2005, 

modified) 

Αγγλικά 

€35,96 1 €35,96 

49 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN 

15004.1

0 

9/2/2009 

Μόνιμα συστήματα 

πυρόσβεσης - 

Συστήματα κατάσβεσης 

με αέριο - Μέρος 10: 

Φυσικές ιδιότητες και 

σχεδιασμός 

συστημάτων με 

κατασβεστικό υλικό IG-

541 (ISO 14520-

15:2005, 

τροποποιημένο) 

Fixed firefighting 

systems - Gas 

extinguishing systems 

- Part 10: Physical 

properties and system 

design of gas 

extinguishing systems 

for IG-541 

extinguishant (ISO 

14520-15:2005, 

modified) 

Αγγλικά 

€40,92 1 €40,92 

50 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN ISO 

7010 

2/11/2012 

Γραφικά σύμβολα - 

Χρώματα και ενδείξεις 

ασφαλείας - 

Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας 

Graphical symbols - 

Safety colours and 

safety signs - 

Registered safety 

signs 

Αγγλικά 

€155,00 1 €155,00 

51 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN ISO 

7010/A1 

20/5/2014 

Γραφικά σύμβολα - 

Χρώματα και ενδείξεις 

ασφαλείας - 

Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας 

Graphical symbols - 

Safety colours and 

safety signs - 

Registered safety 

signs (ISO 

7010:2011/Amd 

1:2012) 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 
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52 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN ISO 

7010/A2 

20/5/2014 

Γραφικά σύμβολα - 

Χρώματα και ενδείξεις 

ασφαλείας - 

Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας 

Graphical symbols - 

Safety colours and 

safety signs - 

Registered safety 

signs (ISO 

7010:2011/Amd 

2:2012) 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

53 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN ISO 

7010/A3 

20/5/2014 

Γραφικά σύμβολα - 

Χρώματα και ενδείξεις 

ασφαλείας - 

Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας 

Graphical symbols - 

Safety colours and 

safety signs - 

Registered safety 

signs (ISO 

7010:2011/Amd 

3:2012) 

Αγγλικά 

€9,92 1 €9,92 

54 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN ISO 

7010/A4 

18/3/2015 

Γραφικά σύμβολα - 

Χρώματα και ενδείξεις 

ασφαλείας - 

Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας 

Graphical symbols - 

Safety colours and 

safety signs - 

Registered safety 

signs (ISO 

7010:2011/Amd 

4:2013) 

Αγγλικά 

€105,40 1 €105,40 

55 Πρότυπο ΕΛΟΤ 48100000-9 

Πακέτα λογισμικού 

για συγκεκριμένους 

κλάδους 

ΕΛΟΤ 

EN ISO 

7010/A5 

18/3/2015 

Γραφικά σύμβολα - 

Χρώματα και ενδείξεις 

ασφαλείας - 

Καταχωρημένες 

ενδείξεις ασφαλείας - 

Τροποποίηση 5 

Graphical symbols - 

Safety colours and 

safety signs - 

Registered safety 

signs - Amendment 5 

(ISO 7010:2011/Amd 

5:2014) 

Αγγλικά 

€45,88 1 €45,88 

56 

Microsoft SQLSvrStd 

2014 OLP NL Gov 48612000-1 

Σύστημα 

διαχείρισης βάσης 

δεδομένων 

     

€1.035,46 4 €4.141,84 

57 

Microsoft SQLCAL 

2014 OLP NL Gov 

usrCAL 48612000-1 

Σύστημα 

διαχείρισης βάσης 

δεδομένων 

     

€252,39 50 €12.619,50 
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58 

Microsoft WinSvrStd 

2012R2 OLP NL Gov 

2Proc 48621000-7 

Λειτουργικά 

συστήματα 

     

€1.018,44 12 €12.221,28 

59 

Microsoft 

WinSvrCAL 2012 

OLP NL Gov usrCAL 48624000-8 

Λειτουργικά 

συστήματα 

     

€44,66 200 €8.932,00 

60 

Microsoft Office 

Home & Business 

2016 48900000-7 

Πακέτα λογισμικού 

αυτοματισμών 

γραφείου 

     

€165,17 100 €16.517,00 

61 

Microsoft Windows 

10 pro 64bit Ελληνικά 

DSP 48624000-8 

Λειτουργικά 

συστήματα   

   

€193,44 145 €28.048,80 

62 

Μεταφραστικό 

Πρόγραμμα 48740000-7 

Πακέτα λογισμικού 

μετάφρασης ξένων 

γλωσσών   

   

€372,00 1 372,00 € 

63 

Πρόγραμμα 

Αντικειμενικών 

Αξιών B-Logico e-

axies 48812000-3 

Συστήματα 

οικονομικών 

πληροφοριών   

   

€136,40 1 136,40 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 
  

       €97.893,62 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗ 

  

  
   

  €0,38 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  

       €97.894,00 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του 

(όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. 

στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

………… για την προμήθεια «……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... 

..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ 
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τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής 

αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια  «……………………………………………», 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

 

Δημόσια Σύμβαση προμηθειών   …………………………………………..για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου ……………………………… 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  

Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 

1758/2016του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η κ. 

........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 

αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. 

...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το 

Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για 

Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε 

στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφική ύλης και 

αναλωσίμων ειδών (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 

………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. 

για τις ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν στα κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα 

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

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 4 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου ………………….., με υποχρέωση του 

Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή 

στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στον 3ο όροφο 

του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (………………………). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για 

λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως 

τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση 

να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

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

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

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 

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

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου 

οικονομικού έτους 2016, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε 

στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 
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β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 

επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 

προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και 

μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι ……/……../………. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

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

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη 

Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 

την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 

στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2016) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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6.      

7.      

8.      

9.      

      

      

      

      

63.      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 

 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 (Εκτός ημερησίας διάταξης)           Απόφ. 496/2016  (Α.Δ.Α: 60ΠΘΩ1Ρ-ΨΝΗ)   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή δημόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων (ΟΤΚΖ) που θα περισυλλεγούν  από ιδιώτη 

 
(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμό πρωτ:2/103401/07-

12-2016) 

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

Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/103401/07-12-2016, δια της 

οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικού επιτροπής πλειοδοτικού διαγωνισμού  

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής, για τη διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των 

χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) που θα περισυλλεγούν από ιδιώτη. 

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

για την «εκποίηση των χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων(ΟΤΚΖ) που θα 

περισυλλεγούν με ευθύνη της πλειοδότριας εταιρείας, έτους 2016».  

 

     Στη Ρόδο στις 01 Δεκεμβρίου 2016 και στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, συνεδρίασε 

η επιτροπή αξιολόγησης-γνωμοδότησης της διαδικασίας, η οποία ορίστηκε από την αρ. 

308/2016 απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Ατσίδη Ελπίδα 

2. Παλαιολόγος Μιχάλης 

3. Κορωναίος Γιάννης 

 

     Το Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να παρασχεθούν στο Δήμο υπηρεσίες  για την 

«εκποίηση των χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων(ΟΤΚΖ) που θα περισυλλεγούν 

με ευθύνη της πλειοδότριας εταιρείας. ακολούθησε  πλειοδοτική διαδικασία και ανάρτησε στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

με αρ. πρωτ. 2/97168/2016 στις 17/11/2016.  
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     Μόλις ήρθε η προβλεπόμενη από την εκδήλωση ενδιαφέροντος ώρα 9
η
 πρωινή, το Τμήμα 

Προμηθειών κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας, αφού εγκαίρως κατέθεσε προσφορά η εταιρεία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 

      Η επιτροπή του διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας 

όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 H εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε προσφορά για τo σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών της προκήρυξης. Επίσης, κατέθεσε  

και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμμετοχής στην πλειοδοτική διακήρυξη (άδεια 

λειτουργίας, πιστοποιητικό ΕΔΟΕ, εγγύηση συμμετοχής, φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα, κτλ), τα οποία κρίθηκαν ως νόμιμα και επαρκή.  

 Η οικονομική προσφορά ήταν ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα 75 102 7.650 

2 
Mικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 

5 122 610 

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 

3,5 tn κ.λ.π. 
5 142 710 

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 5 32 160 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 9.130 

Έτσι, αφού η επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω, 

προτείνει στην ΟΕ: 

1. Να κάνει αποδεκτή την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στη διαδικασία  για την «εκποίηση των χαρακτηρισμένων 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) που θα περισυλλεγούν με ευθύνη της πλειοδότριας 

εταιρείας,  με πλειοδοτική  διαδικασία», καθώς αυτή είναι ανώτερη από την τιμή της 

διακήρυξης. 

2. Να κηρύξει πλειοδότη της διαδικασίας την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ, με αφμ: 099751134, ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα 75 102 7.650 

2 Mικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 5 122 610 

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 

3,5 tn κ.λ.π. 5 142 710 

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 5 32 160 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 9.130 

 

3. Με το πλειοδότη θα υπογραφεί σύμβαση για διάρκεια ενός χρόνου από την ημερομηνία 

υπογραφής της, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος.» 

  (Ακολουθούν 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, υπ’ αρ. 2/103401/07-12-2016, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το από 06/12/2016 πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 
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 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις αποφάσεις  308/2016 και 285/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.  2/97168/17-11-2016, 

 Ο Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων(ΕΟΕΔΣΑΠ)», 

 Ο Ν. 3463/2016 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

 Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 Οι διατάξεις του Π.Δ. 116/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

 Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται σε ΟΤΑ Α’ βαθμού η 

σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό 

διαγωνισμό, για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 

 Η υπ’ αριθμ. 532/2014 (ΑΔΑ:6ΦΚ7Ω1Ρ-ΦΑ8 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών που αφορά στην εκποίηση ή την 

εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ρόδου, 

 Η υπ’ αριθμ. 450/2015 (ΑΔΑ:65ΜΒΩ1Ρ-ΛΘΑ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ρόδου, 

περί έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκποίηση των προς περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 

 Το με αριθμ. Πρωτ. 2/49912/21-06-2016 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων του Δήμου, 

 Το από 01/07/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Κινητών Πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το από 6/12/2016 πρακτικό της Επιτροπής του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκποίηση των χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) που θα περισυλλεγούν 

με ευθύνη της πλειοδότριας εταιρείας, 

  

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω πλειοδοτικού διαγωνισμού  στην εταιρεία  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ: 099751134, ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΙΧ αυτoκίνητα 75 102 7.650 

2 Mικρά φoρτηγά έως 3,5 tn 5 122 610 

3 
Φορτηγά μεγαλύτερα των 

3,5 tn κ.λ.π. 
5 142 710 

4 Δίκυκλα, τρίκυκλα 5 32 160 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 9.130 

 

Γ) Εγκρίνει, επιπροσθέτως, το εξής: 

 

Με το πλειοδότη θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια ενός χρόνου από την ημερομηνία 

υπογραφής της, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
 

ΘΕΜΑ 12o (Εκτός ημερησίας διάταξης)
                             

Απόφ. 497/2016  (Α.Δ.Α: 60ΦΔΩ1Ρ-611) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την απόφαση 407/2016 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την πληρωμή τέλους αδείας του επιβατικού 

οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. για 

χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου και άλλων τελών μεταβίβασης-

αλλαγή στοιχείων τριών οχημάτων του Δήμου μας (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Νικολέττου 

Ειρήνη) 
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(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/102563/06-

12-2016 & εισήγηση τμήματος ταμείου με αρ.πρωτ.: 2/103402/07-12-2016) 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/102563/06-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  «Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής » 

Σχετ. :  

     Με την υπ’ αριθμ. 407/11-10-2016 απόφαση οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η δημοτική 

υπάλληλος «Νικολέττου Ειρήνη»  υπόλογος υπεύθυνος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την πληρωμή τέλους αδείας του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA –

FABIA  που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. για χρήση από τη Δ/νση Πρωτογενούς 

Τομέα Δήμου Ρόδου και άλλων τελών μεταβίβασης – αλλαγή στοιχείων τριών οχημάτων του 

Δήμου μας.  

  Στις 11/10/2016 εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) με βάση 

την παραπάνω απόφαση,  σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη». 

  Το παραπάνω ποσό κατατέθηκε στον υπ’ αριθμ 6388139273613  λογαριασμό της Τράπεζας 

Πειραιώς (IBAN GR05 0171 3880 0063 8813 9273 613 όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ) με κωδ. 

Συναλλαγής (85) από τον οποίο έγιναν οι παρακάτω πληρωμές. 

 Α) Για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA – FABIA 

πληρώθηκε το  ποσό παραβόλου 75,00 ευρώ με κωδ. Συναλλαγής (132) και σας επισυνάπτω το 

αντίγραφο τράπεζας σε φωτοτυπία. 

Β)  Για τα έξοδα μεταβίβασης από τον πρώην Δήμο Αταβύρου στο Δήμο Ρόδου του οχήματος 

με αριθμ. κυκλ. 7191 με ταυτόχρονη αλλαγή πινακίδων σε μορφή κρατικών πληρώθηκε το ποσό 

των 75,00 ευρώ με κωδ. συναλλαγής (13) και σας επισυνάπτω το αντίγραφο της τράπεζας σε 

φωτοτυπία καθώς και τη  νέα άδεια κυκλοφορίας με αριθμ. κυκλ. ΚΗΗ 3708 .  

Γ) Για τα έξοδα προκειμένου να τεθούν άλλα δύο φορτηγά με αριθμ. κυκλ. ΡΟΒ 4468 και ΡΟΒ 

4469 εκτός κυκλοφορίας οριστικά λόγω ακαταλληλότητας, και να μεταβιβαστούν από τον 

πρώην Δήμο Ροδίων στο Νέο Δήμο Ρόδου πληρώθηκε το ποσό των 75,00 ευρώ για το καθένα 

με κωδ. συναλλαγής (133 & 134) σας επισυνάπτω τα αντίγραφα της τράπεζας σε φωτοτυπία και 

φωτοαντίγραφα της οριστικής διαγραφής τους, που έγινε από τη Δ/νση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών.       

Από το ποσό το 400 ευρώ του χρηματικού εντάλματος με κωδ. συναλλαγής (85) εκταμιεύτηκαν 

τα 300 ευρώ και επιστρέφω το ποσό των 100 ευρώ με κωδ.  συναλλαγής (135) με κατάθεση 

στον υπ’ αριθμ. GR 34 0110 4610 0000 4615 4521 200 λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Ρόδου 

στην Εθνική Τράπεζα. 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική 

απόφαση για: 

Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος.  

Β) Την απαλλαγή της  υπολόγου υπαλλήλου Νικολέττου Ειρήνης από το παραπάνω χρηματικό 

ένταλμα.»                

(Ακολουθεί η υπογραφή της  υπολόγου - υπαλλήλου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Νικολέττου Ειρήνης) 

   

    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/102563/06-12-2016 της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου,  

 Το με αριθ. πρωτ.: 2/103402/07-12-2016 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου περί έγκρισης δαπάνης και απαλλαγής υπολόγου, 
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 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 της  υπολόγου-υπάλληλου κ. Νικολέττου Ειρήνης, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως του ταμείου, περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι 

του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2589/14-10-2016, συνολικού ποσού 400,00€ 

(τετρακόσια ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 13/2016 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  

(ΑΔΑ: 75ΘΜΩ1Ρ-95Ο) και 407/2016 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 6Λ5ΡΩ1Ρ-ΞΙΝ) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την πληρωμή τέλους αδείας του επιβατικού 

οχήματος μάρκας SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. για χρήση 

από τη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου και άλλων τελών μεταβίβασης-αλλαγή 

στοιχείων τριών οχημάτων του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001. 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 

του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 
  Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 2589/2016  συνολικού ποσού 400,00 € εκδόθηκε στον 

όνομα της Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Νικολέττου Ειρήνης μετά από την αρ. 407/2016 απόφαση 

της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή τέλους αδείας του επιβατικού οχήματος μάρκας 

SCODA-FABIA που προμηθεύτηκε ο Δήμος μας μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. για χρήση από τη Δ/νση 

Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου και άλλων τελών μεταβίβασης-αλλαγή στοιχείων τριών 

οχημάτων του Δήμου μας σε βάρος του  Κ.Α.  00-6331.0001 προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2016. 

 

Για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας του επιβατικού οχήματος μάρκας SCODA – FABIA 

πληρώθηκε το  ποσό παραβόλου 75,00 ευρώ με κωδ. Συναλλαγής (132)  

Για τα έξοδα μεταβίβασης από τον πρώην Δήμο Αταβύρου στο Δήμο Ρόδου του οχήματος με 

αριθμ. κυκλ. 7191 με ταυτόχρονη αλλαγή πινακίδων σε μορφή κρατικών πληρώθηκε το ποσό 

των 75,00 ευρώ με κωδ. συναλλαγής (13) .  

 Για τα έξοδα προκειμένου να τεθούν άλλα δύο φορτηγά με αριθμ. κυκλ. ΡΟΒ 4468 και ΡΟΒ 

4469 εκτός κυκλοφορίας οριστικά λόγω ακαταλληλότητας, και να μεταβιβαστούν από τον 

πρώην Δήμο Ροδίων στο Νέο Δήμο Ρόδου πληρώθηκε το ποσό των 75,00 ευρώ για το καθένα 

με κωδ. συναλλαγής (133 & 134).       

Από το ποσό το 400 ευρώ του χρηματικού εντάλματος με κωδ. συναλλαγής (85) εκταμιεύτηκαν 

τα 300 ευρώ και επιστράφηκε το ποσό των 100 ευρώ με κωδ.  συναλλαγής (135) με κατάθεση 

στον υπ’ αριθμ. GR 34 0110 4610 0000 4615 4521 200 λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Ρόδου 

στην Εθνική Τράπεζα. 

 

 
ΘΕΜΑ 1

ο                                                                                                               
Απόφ. 498/2016  (Α.Δ.Α: 7700Ω1Ρ-Σ7Τ) 

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. 2/101625/01-12-2016) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/101625/01-12-2016, ως κατωτέρω: 

 

 «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση λίστας για ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις  

διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2016, βάση των κοινοποιημένων εισηγήσεων.  
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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 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: 

                      

ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

 

1 Έργο  

 

30-7326.0070 
Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον 

κόμβο της Διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου 

Ε΄ και Ι. Δενδρινού   

 

-12.700,00 

2 

 Έργο 

 

30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως  

 

      -12.700,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 30-7326.0070 
Εγκατάσταση ιστών  και σηματοδοτών στον 

κόμβο της διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου 

Ε΄ και Ι. Δενδρινού   

7.270,00 

2 Έργο 30-7336.0046 Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως  
7.270,00 

3 Προμήθεια  30-7132.0003 Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου van  30.000,00 

4 Έργο  30-6262.0008 Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου  24.800,00 

5 Έργο 30-6262.0009 Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Αφάντου  24.800,00 

6 Έργο 30-6262.0010 Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. Καλλιθέας  24.800,00 

  7 Έργο 30-7326.0073 Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα  της 

Δ.Κ.  Αρχαγγέλου  
32.865,00 

  8 Εισφορές  35-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  6.000,00 

  9 Έργο 30-7326.0074 Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη  

πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου  
60.000,00 

10 Έργο 15-7331.0037 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου  48.200,00 

11 Έργο 30-7336.0048 
Συντήρηση , επιδιόρθωση βλαβών  και 

βελτίωση της λειτουργίας κόμβων φωτεινής 

σηματοδότησης  

1.600,00 

  12 Έργο 30-7326.0071 Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού  7.200,00 

  13 Έργο 30-7326.0072 
Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών 

πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

ρόδου  

20.000,00 

  14 Έργο 30-7335.0006 Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 

Δημοτικού φωτισμού  
7.200,00 

  15 Έργο 30-7335.0007 Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων (pilar) 7.200,00 
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για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 

   16 Έργο 30-7336.0047 Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών  7.200,00 

  17 Έργο 30-7333.0088 Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου  
4.600,00 

  18 Έργο 30-7335.0008 Συντήρηση  παλαιών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών σωμάτων  
50.000,00 

  19 Επιχορήγηση  00-6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς  συλλόγους σε 

σωματεία  
10.000,00 

  20 Δαπάνη  70-6474.0001 
Δαπάνες ενίσχυσης  εθελοντικών δράσεων για 

τα πυροσβεστικά  κλιμάκια Έμπωνας και 

Σαλάκου  

5.000,00 

21 Επίδομα  15-6741.0006 Επίδομα  Στεγαστικής συνδρομής  1.000,00 

22 Απόδοση  00-6711.0001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές  281.160,00 

 23 Προμήθεια  10-7134.0005 Προμήθεια Συσκευών Firewall  για Επέκταση 

Υφιστάμενου Συστήματος  ασφαλείας  Δικτύων  
8.500,00 

24 Προμήθεια  70-6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών  για το 2016 25.000,00 

25 Προμήθεια  70-6672.0010 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για το 2016 
35.000,00 

 

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. 

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή 

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

οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για 

συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.» 

 

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

και της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως 

να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες 

διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ 

κρίνονται άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  

εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών 

αυτών ακολουθεί:    

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ           

ως κάτωθι: 

 

  1 

 

Αποζημίωση  40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής   

μέρους της Κ.Μ. 988 γαιών Σορωνής  , 

συνιδιοκτησία   της Σαμαρά Ανδριανής 

 

 

1.240,45  

 

  2 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής   

μέρους της Κ.Μ. 988 γαιών Σορωνής  , 

συνιδιοκτησία  του Σαμαρά Ευστάθιου   

 

 

 

1.240,45  
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   3 

 

Αποζημίωση  

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής   

μέρους της Κ.Μ. 930  γαιών Σορωνής  , 

ιδιοκτησία  της   Χατζηκωνσταντίνου  

Μιράντας  

 

 

 

               9.350,30 

 

    4 

 

Αποζημίωση  

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 671  γαιών Σορωνής  ,  

συνιδιοκτησία   της Διακοσταυριανού 

Τσαμπίκας   

 

 

 

5.376,52 

 

    5  

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής   της 

Κ.Μ. 785  γαιών Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας    

της Πρώτου  Χριστίνας  

 

 

7.680,80 

 

    6  

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 996  γαιών Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  

του  Ελευθερίου Παπαστεργή   

 

 

3.002,40 

 

    7  

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 653  γαιών Σορωνής  ,  

συνιδιοκτησίας  της Ελένης Τσουμπλέκα   

 

 

 

7.014,20 

 

    8  

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 687  γαιών Σορωνής  ,  

συνιδιοκτησίας  της Ελένης Τσουμπλέκα   

 

 

 

6.482,80 

 

    9 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής   της 

Κ.Μ. 653  γαιών Σορωνής  ,  συνιδιοκτησίας  

της Δέσποινας Σαββάκη  

 

 

 

7.014,20 

 

    

10 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής  της 

Κ.Μ. 687  γαιών Σορωνής  ,  συνιδιοκτησίας  

της Δέσποινας Σαββάκη  

 

 

 

6.482,80 

 

    

11 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 470  γαιών Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  

του  Πρώτου Κωνσταντίνου  

 

 

 

5.010,00 
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12 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 796  γαιών Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  

του  Πρώτου Κωνσταντίνου  

 

 

 

2.084,00 

 

    

13 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως Σορωνής    

της Κ.Μ. 973  γαιών Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  

του  Πρώτου Κωνσταντίνου  

 

 

 

1.188,40 

   

14 

 

  Προμήθεια  
10-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

24.000,00 

   

15 

 

  Προμήθεια  
30-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

20.000,00 

   

16 

 

  Προμήθεια  
40-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

10.000,00 

   

17 

 

  Προμήθεια  
70-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

83.000,00 

  18   Έργο  
64-7341.0051 

 Ολοκλήρωση – αποκατάσταση κτιριακού 

συγκροτήματος Καλλιθέα Ρόδου   

25.506,73 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/101625/1-12-2016 

 την προφορική εισήγηση του προέδρου για τις συμπληρωματικές εγγραφές  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,  

 

Εγκρίνει τις ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και τις διαθέσεις πιστώσεων 

προϋπολογισμού 2016, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες 

επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

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

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών, βάσει 

της προαναφερόμενης προφορικής πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως 

ακολούθως: 

ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

 

1 Έργο  

 

30-7326.0070 
Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον 

κόμβο της Διασταύρωσης των οδών 

Γρηγορίου Ε΄ και Ι. Δενδρινού   

 

      -12.700,00 
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2 

 Έργο 

 

30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως  

 

      -12.700,00 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 30-7326.0070 
Εγκατάσταση ιστών  και σηματοδοτών 

στον κόμβο της διασταύρωσης των 

οδών Γρηγορίου Ε΄ και Ι. Δενδρινού   

7.270,00 

2 Έργο 30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής 

Αντιστάσεως  

7.270,00 

3 Προμήθεια  30-7132.0003 Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου van  30.000,00 

4 Έργο  30-6262.0008 Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου  
24.800,00 

5 Έργο 30-6262.0009 Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 

Αφάντου  
24.800,00 

6 Έργο 30-6262.0010 Καθαρισμοί ρεμάτων στην Δ.Ε. 

Καλλιθέας  
24.800,00 

  7 Έργο 30-7326.0073 Περίφραξη χώρου στην περιοχή 

Λειβάδα  της Δ.Κ.  Αρχαγγέλου  
32.865,00 

  8 Εισφορές  35-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων  
6.000,00 

  9 Έργο 30-7326.0074 Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη  

πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου  
60.000,00 

10 Έργο 15-7331.0037 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου  
48.200,00 

 11 Έργο 30-7336.0048 
Συντήρηση , επιδιόρθωση βλαβών  και 

βελτίωση της λειτουργίας κόμβων 

φωτεινής σηματοδότησης  

1.600,00 

  12 Έργο 30-7326.0071 Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. 

Ιαλυσού  
7.200,00 

  13 Έργο 30-7326.0072 
Κατασκευή και τοποθέτηση 

πληροφοριακών πινακίδων σε 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου ρόδου  

20.000,00 

  14 Έργο 30-7335.0006 Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 

Δημοτικού φωτισμού  
7.200,00 

  15 Έργο 30-7335.0007 Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων 

(pilar) για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 
7.200,00 

   16 Έργο 30-7336.0047 Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών  7.200,00 

  17 Έργο 30-7333.0088 Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη 

της Δ.Κ. Αρχαγγέλου  
4.600,00 

  18 Έργο 30-7335.0008 Συντήρηση  παλαιών και τοποθέτηση 

νέων φωτιστικών σωμάτων  
50.000,00 

  19 Επιχορήγηση  00-6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς  

συλλόγους σε σωματεία  
10.000,00 

  20 Δαπάνη  70-6474.0001 
Δαπάνες ενίσχυσης  εθελοντικών 

δράσεων για τα πυροσβεστικά  

κλιμάκια Έμπωνας και Σαλάκου  

5.000,00 

21 Επίδομα  15-6741.0006 Επίδομα  Στεγαστικής συνδρομής  1.000,00 

22 Απόδοση  00-6711.0001 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές  281.160,00 
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 23 Προμήθεια  10-7134.0005 
Προμήθεια Συσκευών Firewall  για 

Επέκταση Υφιστάμενου Συστήματος  

ασφαλείας  Δικτύων  

8.500,00 

24 Προμήθεια  70-6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών  για το 2016 25.000,00 

25 Προμήθεια  70-6672.0010 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων για το 2016 
35.000,00 

 

  26 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής   μέρους της Κ.Μ. 988 γαιών 

Σορωνής  , συνιδιοκτησία   της Σαμαρά 

Ανδριανής 

 

 

1.240,45  

 

 27 

 

Αποζημίωση  

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής   μέρους της Κ.Μ. 988 γαιών 

Σορωνής  , συνιδιοκτησία  του Σαμαρά 

Ευστάθιου   

 

 

 

1.240,45  

  

  28 

 

Αποζημίωση  

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής   μέρους της Κ.Μ. 930  γαιών 

Σορωνής  , ιδιοκτησία  της   

Χατζηκωνσταντίνου  Μιράντας  

 

 

 

               9.350,30 

  

 

   29 

 

Αποζημίωση  

40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 671  γαιών 

Σορωνής  ,  συνιδιοκτησία   της 

Διακοσταυριανού Τσαμπίκας   

 

 

 

5.376,52 

 

    30  

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής   της Κ.Μ. 785  γαιών 

Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας    της Πρώτου  

Χριστίνας  

 

 

7.680,80 

 

    31 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 996  γαιών 

Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  του  

Ελευθερίου Παπαστεργή   

 

 

3.002,40 

 

  32  

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 653  γαιών 

Σορωνής  ,  συνιδιοκτησίας  της Ελένης 

Τσουμπλέκα   

 

 

7.014,20 

 

    33 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 687  γαιών 

Σορωνής  ,  συνιδιοκτησίας  της Ελένης 

Τσουμπλέκα   

 

 

6.482,80 

  40-7421.0006 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 
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    34 Αποζημίωση  επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής   της Κ.Μ. 653  γαιών 

Σορωνής  ,  συνιδιοκτησίας  της 

Δέσποινας Σαββάκη  

 

7.014,20 

 

   35 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής  της Κ.Μ. 687  γαιών 

Σορωνής  ,  συνιδιοκτησίας  της 

Δέσποινας Σαββάκη  

 

 

6.482,80 

 

   36 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 470  γαιών 

Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  του  Πρώτου 

Κωνσταντίνου  

 

 

5.010,00 

 

  37 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 796  γαιών 

Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  του  Πρώτου 

Κωνσταντίνου  

 

 

2.084,00 

 

   38 

 

Αποζημίωση  
40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής της 

επέκτασης  του σχεδίου πόλεως 

Σορωνής    της Κ.Μ. 973  γαιών 

Σορωνής  ,  ιδιοκτησίας  του  Πρώτου 

Κωνσταντίνου  

 

 

1.188,40 

 39  

  Προμήθεια  
10-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

24.000,00 

 40  

  Προμήθεια  
30-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

20.000,00 

  41  

  Προμήθεια  
40-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

10.000,00 

 42  

  Προμήθεια  
70-7134.0002 

 

 Προμήθεια λογισμικών  

 

83.000,00 

 43   Έργο  
64-7341.0051 

 Ολοκλήρωση – αποκατάσταση 

κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέα 

Ρόδου   

25.506,73 

 
 

 

ΘΕΜΑ 2
ο                                                                                                           

Απόφ. 499/2016  (Α.Δ.Α: ΩΡ4ΡΩ1Ρ-ΠΟΖ)   

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του 

ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016.  

(Εισήγηση Τμήματος  Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, με αρ. πρωτ. 2/101824/2-12-

2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 

2/101824/02-12-2016, με την ταυτόχρονη διόρθωση ότι στην ανωτέρω εισήγηση εγγράφηκε εκ 

παραδρομής στον Κ.Α. Εσόδου 0451, ως προϋπολογισθέν ποσό, το ποσό 1.600.000€ αντί του 
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ορθού 2.200.000€.  Η εν λόγω διόρθωση δεν προκαλεί καμιά μεταβολή στο αποθεματικό του 

προϋπολογισμού, και παρατίθεται η εισήγηση διορθωμένη ως εξής: 

 

 «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. 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 107.000 € κατά 107.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 0111.0009 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 0111.0012 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 0125 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 

2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100 € κατά 1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 150.640 € κατά 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 0411 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» προϋπολογισμού δαπάνης 

50.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 € κατά 6.000 

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

8. Κ.Α 0414 και τίτλο «Τέλος ανακομιδής.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 27.000 €, 

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

9. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € 

κατά 19.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 30.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Άδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  
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13. Κ.Α  0432.0001  και τίτλο «Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

862.498 € κατά 94.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α  0441.0001  και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.088.332 € κατά 180.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α  0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 

480.000 € κατά 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α  0462  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης 

6.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α  0521.0002  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 305.309 € κατά 280.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

18. Κ.Α 0521.0003  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α  0521.0004  και τίτλο «Πράξη εφαρμογής Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € 

κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α  0521.0005  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α  0527.0003  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α  0527.0005  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α  0527.0006  και τίτλο «Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού Παλιάς Πόλης από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α  0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α  0527.0008  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α  0527.0009  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α  0527.0010  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από 

τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α  0527.0012  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου Φαληρακίου από 

τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α  0527.0013  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία» προϋπολογισμού 

δαπάνης 8.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α  0527.0016  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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31. Κ.Α  0527.0017  και τίτλο «Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην Δ.Ροδίων 

(Ανάληψης)από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α  0529.0001  και τίτλο «Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € 

κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α  0529.0005  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α  0529.0006  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Ιαλυσου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α  0716.0001  και τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 

Ν. 2946/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 13.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

36. Κ.Α  0718.0002  και τίτλο «Εκδοση αδειων μουσικης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 € 

κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

37. Κ.Α  0718.0003  και τίτλο «Εκδοση παραβολου ιθαγενειας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 

€ κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

38. Κ.Α  1512.0001  και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 

7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α  1512.0002  και τίτλο «Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

40. Κ.Α  1513.0002  και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 9.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α  1513.0003  και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

42. Κ.Α  1514.0001  και τίτλο «Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης» προϋπολογισμού δαπάνης 

500 € κατά 500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

43. Κ.Α  1519.0001  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 

αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

44. Κ.Α  1519.0003  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

45. Κ.Α  1519.0006  και τίτλο «Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

46. Κ.Α  1519.0007  και τίτλο «Πρόστιμα απο παραβάσεις του ν.3868/10 για απαγόρευση 

καπνίσματος» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € κατά 100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

47. Κ.Α  1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 

180.000 € κατά 180.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

48. Κ.Α  2119.0005  και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000 € κατά 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  
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49. Κ.Α 2119.0007 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 

Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

50. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

51. Κ.Α 2211.0001 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 40.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

52. Κ.Α 2211.0004 και τίτλο «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 4.000 € κατά 3.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

53. Κ.Α  2212.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 

30.000 € κατά 17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

54. Κ.Α  2212.0007  και τίτλο «Πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού παρελθόντων 

ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0512 και τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 195.230 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 

αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία πίστωσης Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 118321/28-11-2016). 

2. Κ.Α. 1611 και τίτλο «Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» 

προϋπολογισμού δαπάνης  20 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 1693.0001 και τίτλο «Εσοδα απο εκμετάλευση εκδόσεων βιβλίων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 

φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης  

70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 0718.0006 και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων 

συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  510.000 €, κατά  70.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0111.0006  και τίτλο «Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  5.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 0111.0008  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 0111.0010  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 0111.0013  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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6. Κ.Α. 0122  και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 

αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 16.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 0231  και τίτλο «Μισθώματα κινητών πραγμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης  4.099 €, 

κατά  2.310 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α. 0451  και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 

10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης  2.200.000 €, κατά 250.000 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α. 0461.0002  και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 

ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  475.000 €, κατά  45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α. 0461.0003  και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού 

δαπάνης  900.000 €, κατά  15.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α. 0461.0004  και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α. 0464  και τίτλο «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 

1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης  350.000 €, κατά 80.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α. 0468  και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  23.000 €, κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  2.000 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 

ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, κατά  160.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α. 0526.0001  και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 

σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  

12.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

17.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

18.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 

€, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

19.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 

ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  519.870 €, κατά  150.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α. 1512.0003  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης  68.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  27.000 €, κατά  12.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 

1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000 €, κατά  11.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  



108 
 

23. Κ.Α. 1519.0002 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων (αρθ.6&7 

ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  20.000,00  €, κατά  500 €  

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €, κατά  

16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α. 1522.0004  και τίτλο «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).» προϋπολογισμού δαπάνης  7.000 €, κατά  

2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τέλεση γάμων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  70.000 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α. 2115  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 

δαπάνης  62.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α. 2118.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  81.028,44 €, κατά  48.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  80.000 €, κατά  78.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α. 2119.0003  και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  1.000 €, κατά  1.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

31. Κ.Α. 2119.0008  και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  6.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α. 2119.0010  και τίτλο «Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 

(άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, 

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

Προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης  43.638 €, κατά  37.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 4218.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα από 

κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 20.000 €, με 

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

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α  4124.0006  και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου» προϋπολογισμού  δαπάνης  

6.000 €, κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 

2.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 

83.700,04 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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 1. Κ.Α. 0619.0004 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 100 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4124.0006 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 1. Κ.Α 15-7331.0038 και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Για την ασφάλεια των παιδιών 

του εν λόγω σχολείου πρέπει να γίνουν επισκευές ράβδων οπλισμού. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7333.0069 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα 

σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 52.970 €, κατά 2.700 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  2.700,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7412.0002 και τίτλο «Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. Πυλώνας» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  2.700 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 2.700,00 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

5.400          €  και το τελικό αποθεματικό είναι 955.113,13 € 

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

 

ΕΣΟΔΑ 222.698.547,82 

ΕΞΟΔΑ 221.743.434,69 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 955.113,13 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη 

Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 

                                          

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

2/103343/07-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση 

της υπ’ αριθμ. 2/101824/2-12-2016 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης», ως 

κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν  2/101824/2-12-2016 εισήγησης αναμόρφωσης  

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος 

δράσης.   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 
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1. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, 

λαμβάνοντας υπόψη              και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/101824/2-12-2016 εισήγηση 

μειώνεται κατά 65.400 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 895.113,13 € 

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

ΕΣΟΔΑ 222.698.547,82 

ΕΞΟΔΑ 221.803.434,69 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 895.113,13 

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

και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στις ανωτέρω εισηγήσεις του τμήματος 

Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θα 

πρέπει να προστεθεί και η κάτωθι εγγραφή  ως προς τα έξοδα με την ανάλογη μεταβολή του 

αποθεματικού: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0013 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες Σημαίες"» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  8.400 €, κατά 2.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13€ και μετά από την παραπάνω μεταβολή, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ΄ αρ. 2/101824/2-12-2016, 2/103343/7-12-2016 εισηγήσεις, 

μειώνεται κατά  68.000€  και το τελικό αποθεματικό είναι 892.513,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 222.698.547,82 

ΕΞΟΔΑ 221.806.034,69 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 892.513,13 

 
    Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/101824/ 02-12-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με την προφορική 

διόρθωση του Προέδρου, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/103343/07-12-2016 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

και του ετήσιου Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016, ως εξής: 
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ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 0111.0004 και τίτλο «Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 107.000 € κατά 107.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 0111.0009 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 0111.0012 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 0125 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 

2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 1.100 € κατά 1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 150.640 € κατά 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 0411 και τίτλο «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.» προϋπολογισμού δαπάνης 

50.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 0412 και τίτλο «Δικαίωμα ενταφιασμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 € κατά 6.000 

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

8. Κ.Α 0414 και τίτλο «Τέλος ανακομιδής.» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € κατά 27.000 €, 

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

9. Κ.Α 0417.0001 και τίτλο «Δικαιώματα Εκκκλησίας» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € 

κατά 19.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 0417.0002 και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 30.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

11. Κ.Α 0417.0003 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 0417.0004 και τίτλο «Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α  0432.0001  και τίτλο «Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

862.498 € κατά 94.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α  0441.0001  και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.088.332 € κατά 180.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α  0452  και τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).» προϋπολογισμού δαπάνης 

480.000 € κατά 40.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α  0462  και τίτλο «Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης 

6.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

17. Κ.Α  0521.0002  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 305.309 € κατά 280.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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18. Κ.Α 0521.0003  και τίτλο «Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

19. Κ.Α  0521.0004  και τίτλο «Πράξη εφαρμογής Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € 

κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α  0521.0005  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.000 € κατά 2.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α  0527.0003  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α  0527.0005  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α  0527.0006  και τίτλο «Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού Παλιάς Πόλης από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € κατά 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α  0527.0007  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α  0527.0008  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α  0527.0009  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α  0527.0010  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από 

τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

28. Κ.Α  0527.0012  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου Φαληρακίου από 

τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α  0527.0013  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία» προϋπολογισμού 

δαπάνης 8.000 € κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α  0527.0016  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

31. Κ.Α  0527.0017  και τίτλο «Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην Δ.Ροδίων 

(Ανάληψης)από τροφεία» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α  0529.0001  και τίτλο «Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 € 

κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α  0529.0005  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α  0529.0006  και τίτλο «Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Ιαλυσου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.000 € κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

35. Κ.Α  0716.0001  και τίτλο «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 

Ν. 2946/2001).» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000 € κατά 13.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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36. Κ.Α  0718.0002  και τίτλο «Εκδοση αδειων μουσικης» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000 € 

κατά 4.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

37. Κ.Α  0718.0003  και τίτλο «Εκδοση παραβολου ιθαγενειας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 

€ κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

38. Κ.Α  1512.0001  και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 

7.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

39. Κ.Α  1512.0002  και τίτλο «Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

40. Κ.Α  1513.0002  και τίτλο «Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 9.000 € κατά 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

41. Κ.Α  1513.0003  και τίτλο «Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

42. Κ.Α  1514.0001  και τίτλο «Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης» προϋπολογισμού δαπάνης 

500 € κατά 500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

43. Κ.Α  1519.0001  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 

αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

44. Κ.Α  1519.0003  και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

45. Κ.Α  1519.0006  και τίτλο «Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 3.000 € κατά 3.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

46. Κ.Α  1519.0007  και τίτλο «Πρόστιμα απο παραβάσεις του ν.3868/10 για απαγόρευση 

καπνίσματος» προϋπολογισμού δαπάνης 100 € κατά 100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

47. Κ.Α  1613  και τίτλο «Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 

180.000 € κατά 180.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

48. Κ.Α  2119.0005  και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

40.000 € κατά 24.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  

49. Κ.Α 2119.0007 και τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 

Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000 € κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

50. Κ.Α 2119.0015 και τίτλο «Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000 € κατά 9.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

51. Κ.Α 2211.0001 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης 40.000 € κατά 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

52. Κ.Α 2211.0004 και τίτλο «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 4.000 € κατά 3.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

53. Κ.Α  2212.0006  και τίτλο «Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 

30.000 € κατά 17.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού.  
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54. Κ.Α  2212.0007  και τίτλο «Πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού παρελθόντων 

ετών» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € κατά 25.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0512 και τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 195.230 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από 

αίτημα του τμ. Ταμείου. (Αναγγελία πίστωσης Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 118321/28-11-2016). 

2. Κ.Α. 1611 και τίτλο «Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις» 

προϋπολογισμού δαπάνης  20 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 1693.0001 και τίτλο «Έσοδα από εκμετάλευση εκδόσεων βιβλίων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 1693.0003 και τίτλο «Έσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 

φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002)» προϋπολογισμού δαπάνης  

70 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 0718.0006 και τίτλο «Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων 

συντροφιάς» προϋπολογισμού δαπάνης  1.000 €,  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Προσόδων.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1.  Κ.Α. 0111.0001  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  510.000 €, κατά  70.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 0111.0006  και τίτλο «Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  5.000 €, κατά  2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 0111.0008  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης  25.000 €, κατά  10.000 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 0111.0010  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  4.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 0111.0013  και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  1.300 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α. 0122  και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 

αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 €, κατά 16.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α. 0231  και τίτλο «Μισθώματα κινητών πραγμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης  4.099 €, 

κατά  2.310 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α. 0451  και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 

10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης  2.200.000 €, κατά 250.000 €  με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

9. Κ.Α. 0461.0002  και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 

ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  475.000 €, κατά  45.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α. 0461.0003  και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού 

δαπάνης  900.000 €, κατά  15.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  
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11. Κ.Α. 0461.0004  και τίτλο «Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης» προϋπολογισμού δαπάνης  

1.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α. 0464  και τίτλο «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 

1900/90).» προϋπολογισμού δαπάνης  350.000 €, κατά 80.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

13. Κ.Α. 0468  και τίτλο «Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).» 

προϋπολογισμού δαπάνης  23.000 €, κατά  30.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α. 0521.0001  και τίτλο «Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  2.000 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

15. Κ.Α. 0523  και τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 

ν.1337/1983)» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 €, κατά  160.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

16. Κ.Α. 0526.0001  και τίτλο «Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 

σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  

12.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

17.  Κ.Α. 0527.0018  και τίτλο «Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης  4.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

18.  Κ.Α. 0713.0001  και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης  50.000 

€, κατά 4.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

19.  Κ.Α. 1511.0001  και τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 

ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» προϋπολογισμού δαπάνης  519.870 €, κατά  150.000 €  με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

20.  Κ.Α. 1512.0003  και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης» προϋπολογισμού 

δαπάνης  68.000 €, κατά  16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

21. Κ.Α. 1512.0006 και τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  27.000 €, κατά  12.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

22. Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 

1080/80)» προϋπολογισμού δαπάνης  30.000 €, κατά  11.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

23. Κ.Α. 1519.0002 και τίτλο «Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων (αρθ.6&7 

ν.1080/1980 αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης  20.000,00  €, κατά  500 €  

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

24. Κ.Α. 1519.0009 και τίτλο «Πρόστιμα από ΤΑΠ» προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 €, κατά  

16.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

25. Κ.Α. 1522.0004  και τίτλο «Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).» προϋπολογισμού δαπάνης  7.000 €, κατά  

2.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

26. Κ.Α. 1693.0002  και τίτλο «Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαμων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  70.000 €, κατά  3.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

27. Κ.Α. 2115  και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού 

δαπάνης  62.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  
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28. Κ.Α. 2118.0001  και τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  81.028,44 €, κατά  48.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

29. Κ.Α. 2118.0002  και τίτλο «Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης  80.000 €, κατά  78.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

30. Κ.Α. 2119.0003  και τίτλο «Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  1.000 €, κατά  1.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

31. Κ.Α. 2119.0008  και τίτλο «Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων» προϋπολογισμού 

δαπάνης  6.000 €, κατά  1.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού.  

32. Κ.Α. 2119.0010  και τίτλο «Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 

(άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))» προϋπολογισμού δαπάνης  35.000 €, 

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

Προϋπολογισμού.  

33. Κ.Α. 2211.0003  και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης  3.000 €, κατά  2.500 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

34. Κ.Α. 2212.0002  και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων» 

προϋπολογισμού δαπάνης  43.638 €, κατά  37.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  1.278.700 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 1. Κ.Α 4218.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα απο 

κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων.» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € κατά 20.000 €, με 

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

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α  4124.0006  και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» προϋπολογισμού  δαπάνης  

6.000 €, κατά 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 

2.  Κ.Α. 4214.0001  και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 

83.700,04 €, κατά 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 0619.0004 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 100 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. Προϋπολογισμού. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1.   Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  6.000 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4124.0006 

2. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  250.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-6495.0013 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες Σημαίες"» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  8.400 €, κατά 2.600 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 
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 1. Κ.Α 15-7331.0038 και τίτλο «Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό Σχολείο Πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Για την ασφάλεια των παιδιών 

του εν λόγω σχολείου πρέπει να γίνουν επισκευές ράβδων οπλισμού. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7333.0069 και τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα 

σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου.» προϋπολογισμού  δαπάνης 52.970 €, κατά 2.700 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  2.700,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7412.0002 και τίτλο «Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. Πυλώνας» 

προϋπολογισμού  δαπάνης  2.700 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 2.700,00 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  960.513,13 €  και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά                

68.000 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 892.513,13 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 
 

    222.698.547,82 

 

ΕΞΟΔΑ 

 

    221.806.034,69         

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

      892.513,13 

 

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

θα ληφθεί σχετική απόφαση. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 
                                                                                                         

Απόφ. 500/2016  (Α.Δ.Α:  6ΛΙΠΩ1Ρ-Ν8Ω)   

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017   

(Εισήγηση Τμήματος  Προϋπολογισμού και πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με 

αρ. πρωτ.2/101398) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. 2/101398/02-12-

2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος Προϋπολογισμού και 

πληροφόρησης, ως κατωτέρω: 

 

 «Θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017». 

 

Με τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης,(Ο.Π.Δ.)  

Βάσει των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν.4172/13 στο Ν.4111/13 σχετικά με το 

“Παρατηρητήριο” εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί τη ΚΥΑ 7261/13. Η ΚΥΑ 

7261/13 προσδιορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για τη σύνταξη και παρακολούθηση του 

ΟΠΔ.  

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1αναφέρει σχετικά:  

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10955_kya41273_15102013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10010_kya_7261.pdf
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 Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό 

πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και 

των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, 

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της 

Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995 

 

Ο Ν.4172/13 με το άρθρο 76 τροποποιεί το περιεχόμενο του ΟΠΔ και αφαιρεί το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης καθώς και το 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα από τους 

υποβαλλόμενους πίνακες. Η ΚΥΑ 41273/13 προσαρμόζει τη ΚΥΑ 7261/13 στις παραπάνω 

αλλαγές. Με το τρόπο αυτό οι ΟΤΑ Α΄βαθμού υποβάλλουν, ως ΟΠΔ, μόνο το πίνακα 

5α«στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ»  

Το νέο στοιχείο που προστίθεται στη ΚΥΑ και δεν προβλέπεται από το άρθρο 76 του Ν.4172/13, 

αφορά τον ίδιο το πίνακα στοχοθεσίας. Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 41273/13 «Στα σκιασμένα πεδία με 

την ένδειξη «0» του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων δήμων και νπδδ, 

περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο ορισμένων εκ των 

στοιχείων τους, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση από τους προαναφερθέντες φορείς 

της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα 

σκιασμένα πεδία τους καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. 

 

Στο τέλος του πίνακα 5α που παρουσιάζει η ΚΥΑ 41273/13 υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης 

του πίνακα, οι οποίες έρχονται να καλύψουν κενά που παρουσιάστηκαν στον αρχικό πίνακα που 

εκδόθηκε με τη ΚΥΑ 7261/13. 

Πίνακας στοχοθεσίας 

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου 

προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα 

έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους.  

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ 

δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού  του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά 

τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με 

γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για 

το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12. 

 

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 

και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του 

εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του 

έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).  

Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού  του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να 

αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. 

 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού  υπό την 

έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, 

περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.  

 

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν 

αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων 

ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού  ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται 

αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από  τους συνολικά τιθέμενους στόχους. 

Το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση 

του προϋπολογισμού  και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν 

τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και 

ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους. 

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος 

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/101/17895_ar_76.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10955_pin5a_d_npdd15102013.xls
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εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής 

του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12. 

 

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού 

χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προυπολογισμού λαμβάνονται 

υπόψη οι εξής παράμετροι : 

 

1. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους 

και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή 

ίσα των εσόδων. 

 

H αδυναμία ισοσκέλισης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού 

του ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια 

αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και 

συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε 

κάθε περίπτωση που αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού  

κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

2. Η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα 

στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα – Έσοδα που προβλέπεται να 

εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και 

το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, 

Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές 

λειτουργικές δαπάνες), 

 

3. Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του 

προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.  

 

Εξέταση αποκλίσεων εσόδων και εξόδων 

 

Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε 

συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής 

σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων 

υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους. 

 

Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου 

του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους 

στόχους (Εκτέλεση μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται 

με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση).  

 

Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου 

(ποσό με αρνητικό πρόσημο: Εκτέλεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ’ 

υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) και η 

αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του 

προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον 

υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι 

των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και 

στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της 

αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται 

υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το 

στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων. 
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Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά, δια της ανάλογης αναμόρφωσης 

του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτέλεσής του στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις οδηγίες της ΚΥΑ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 

Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο 

απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 

αντίστοιχου έτους με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.Στην 

περίπτωση αυτή το Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία 

του ΟΤΑ αρχή, η οποία υποχρεούται να τον καλέσει για να προβεί σε αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και του ΟΠΔ εντός 15 ημερών. 

 

Απόκλιση των εσόδων.  

 

Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί αρνητική 

απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από τις υπο-ομάδες εσόδων των γραμμών 3, 4 

και 5 του ενοποιημένου πίνακα των δήμων (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια Έσοδα, Έσοδα 

που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών), κατά το 

κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και 

παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του 

επόμενου τριμήνου (στόχος για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά με ειδική 

έκθεση που συντάσσεται από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση 

Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση περιγράφονται 

λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες 

οικονομικές αποδόσεις τους. 

 Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες και εισηγείται 

μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. 

Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το οικείο 

συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και 

αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων 

και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των υπο-ομάδων 

αυτών που αναγράφονται στις γραμμές 1, 4, 5, 6, και 7 (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για 

επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του 

πίνακα στοχοθεσίας των δήμων, , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του 

προϋπολογισμού . Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές 

υποδείξεις του Παρατηρητήριου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. 

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του ΟΠΔ, την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου  

Διαλειτουργικότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 

2043 Β   30-12-2010) και 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β   30-12-2010) Αποφάσεις του 

Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν περί καθορισμού του τύπου, του 

περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων 

«Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών, των αριθμοδεικτών 

αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε για έγκριση το Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου, το οποίο 

συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 76 του ν  Ν.4172/13 και  στην  ΚΥΑ 

41273/13  των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτυπώνεται στους παρακάτω 

πίνακες. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 2015. 

 

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6665_74712.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6665_74712.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/6666_74713.pdf


121 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 

1)Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2017. 

2)Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2017 

των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς πίνακες στοχοθεσίας, 

των:  

1. Δημοτικος Οργανισμος  Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 

2. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης  

3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

4. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη 

Άννας) 

                                          

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την υπ΄αριθ. 2/101398/02-12-2016 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013)    

 τις τροποποιήσεις του  Ν.4172/13 στο Ν.4111/13   

 την ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί τη ΚΥΑ 7261/13.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2017  

και  

  παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους  2017 

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, 

όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α΄, ν. 3852/2010). 

 

  Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα – ένθετα της παρούσας απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 
 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο                                                                                                        

Απόφ. 501/2016  (Α.Δ.Α: ΩΒΦΘΩ1Ρ-ΣΕΡ)   

Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2015 –

Ταμειακός Απολογισμός 

(Εισήγηση Τμήματος  Ταμείου  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. 

πρωτ.2/101827/2-12-2016) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δημοτικής Ταμία του 

Δήμου Ρόδου, κας Κατσαρά Ανθής, με αρ. πρωτ. 2/101827/02.12.2016, με την οποία 

κοινοποιούνται και εμπεριέχονται κατωτέρω, 1. η Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού έτους 

2015, 2. ο Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικονομικού έτους 2015, 3. ο Απολογιστικός 

Πίνακας Δαπανών οικονομικού έτους 2015, 4. Συγκεντρωτικός Πίνακας Ταμειακών Διαθεσίμων 

την 31η/12/2015 σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, 5. Λίστα Κυκλοφορουσών Επιταγών την 

31η/12/2015, 6. Πρωτόκολλο Καταμέτρησης Μετρητών την 31η/12/2015, 

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10955_kya41273_15102013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10010_kya_7261.pdf
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όπως επίσης κοινοποιούνται και δεν παρατίθενται, λόγω του υπέρογκου αριθμού τους, 

λογίζονται όμως ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 7.  Έξι Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης 

οικ. έτους 2015 (Σειράς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΜΙΣΘ. (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας) 8.  Έξι 

Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2015 (Σειράς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΜΙΣΘ. (από είσπραξη 

κρατήσεων Μισθοδοσίας), 9. Δύο Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής 

(ΧΕΠ) οικ. έτους 2015 (Σειράς Α, ελεγμένα προληπτικά και ΑΝΕΥ Σειράς, μη ελεγμένα 

προληπτικά), ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ:  Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικ. Έτος 2015 

  -  ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Από  01.01.2015   έως και  31.12.2015 , κ. Φώτιος Χατζηδιάκος.    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΤΑΜΙΑΣ  :  Από  01.01.2015  έως και 31.03.2015, κ. Ελένη Θεοδωροπούλου  

Η Δημοτική Ταμίας του Δήμου Ρόδου, έχοντας υπόψη : 

1. το αρ. 72, παρ. 1, περ. (γ) του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει.  
2. το αρ. 163 του ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει. 
3. τα αρ. 40 έως και 43 του Β.Δ. 17.5/15.6.1959, όπως αυτά ισχύουν. 
4. τα αρ. 164 & 169, παρ.1 ν. 4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), όπως αυτά ισχύουν. 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΡΟΔΟΥ 

Για προέλεγχο τα κάτωθι δικαιολογητικά που αφορούν στον Απολογισμό της Ταμειακής 

Διαχείρισης οικονομικού έτους 2015, και παρακαλείσθε για την, εν συνεχεία, υποβολή αυτών 

στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 4, αρ. 163, ν. 3463/2006), κάνοντας αναφορά στην απαιτούμενη 

δημοσίευση της συνοπτικής κατάστασης αυτού σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα 

(παρ. 6, αρ. 163, ν. 3463/2006), μετά την έγκρισή του από το Δημ. Συμβούλιο. 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι : 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικ. χρήσης 2015, με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015». 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικ. έτους 2015, ο οποίος έπεται του 

αντιστοίχου Ανακεφαλαιωτικού.  

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικ. έτους 2015, ο οποίος έπεται του 

αντιστοίχου Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με Λογιστικά Υπόλοιπα την 31/12/2015 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου 

Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 

31/12/2015». Στον εν λόγω Πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ» το 

σύνολο των μετρητών και εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31.12.2015 στο 

Χρηματοκιβώτιο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα εισπρακτικά 

σημεία της νήσου. Τα εν λόγω ποσά βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα λογιστικά 

υπόλοιπα που δόθηκαν με σχετικές, συνημμένες στο εν λόγω δικαιολογητικό, επιστολές όλων 

των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και σχετικές κινήσεις της Τράπεζας Ελλάδος. 

5. Λίστα χρεωστικών Κυκλοφορουσών Επιταγών την 31.12.2015 με τίτλο «ΛΙΣΤΑ 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕΣ)», όπου έχουν καταγραφεί: οι αριθμοί 

Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εξοφλήθηκαν με εκάστη εκ των 

προαναφερθεισών Επιταγών, ο αριθμός κάθε επιταγής, ο Δικαιούχος αυτής, το ποσό και το 

τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί.  

6. Το από 31.12.2015 Πρωτόκολλο Καταμέτρησης Μετρητών που υπήρχαν στο 

χρηματοκιβώτιο του Δ. Ρόδου την αυτή ημερομηνία. 

7. Έξι Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2015 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΜΙΣΘ. (από 

είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας).  

8. Έξι Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2015 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΜΙΣΘ. (από 

είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας). 

9. Δύο Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. έτους 2015 

(Σειράς Α, ελεγμένα προληπτικά και Άνευ Σειράς, μη ελεγμένα προληπτικά). 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δημοτικής Ταμία του Δήμου Ρόδου κας Κατσαρά Ανθής και της 

Αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κ. Βαϊλάκη Άννας) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ)  
                    
                    
                    
   

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015   

 Ι. ΕΣΟΔΑ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Τελικά 
Βεβαιωθέντα 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

ΤΑΚΤΙΚΑ  138.384.481,78  152.004.249,70  68.293.842,62  83.710.407,08 

ΕΚΤΑΚΤΑ  55.902.995,27  26.373.369,66  23.071.209,04  3.302.160,62 

Χρηματικό υπόλοιπο  12.700.000,00  12.700.000,00  12.700.000,00  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  206.987.477,05  87.012.567,70  104.065.051,66  191.077.619,36 

 ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Ενταλθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληρωθέντα 
Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Υπερβάσεις 
Υπόλοιπα 
Πληρωτέα 

 0,00  123.918.403,81  0,00  81.682.228,91  81.682.228,91  205.600.632,72 Σύνολο Δαπανών 

 0,00  1.386.844,33  0,00  0,00  0,00  1.386.844,33 Αποθεματικό 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:  0,00  125.305.248,14  81.682.228,91  81.682.228,91  0,00  206.987.477,05 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Σύνολο 
Εισπράξεων ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Σύνολο 
Πληρωμών 

Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

ΤΑΚΤΙΚΑ  300.000,00  68.293.842,62  62.918.197,13  5.675.645,49 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  4.000.000,00  2.296.465,09  272,93  6.296.192,16 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  8.400.000,00  20.774.743,95  18.763.758,85  10.410.985,10 

ΣΥΝΟΛΟ:  12.700.000,00  22.382.822,75 81.682.228,91  91.365.051,66 

Σελίδα 1 από 1 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 31/12/2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 

ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 

ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 

ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 

ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 

ΦΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

011 Μισθώματα 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 

 45.044,47  35.738,12  80.782,59  0,00  80.782,59  35.000,00  0,00  35.000,00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  100,00 0111.0002 Μισθώματα ΑΟΕΚ και Ροδινιού 

 203.303,76  6.590,00  209.893,76  0,00  209.893,76  6.590,00  6.590,00  0,00 0111.0004 Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου 

 1.989,08  8.726,12  10.715,20  0,00  10.715,20  8.726,12  7.726,12  1.000,00 0111.0006 Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών χώρων 

 14.810,06  19.928,90  34.738,96  0,00  34.738,96  20.500,00  0,00  20.500,00 0111.0007 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 8.801,76  33.002,25  41.804,01  0,00  41.804,01  33.002,25  33.002,25  0,00 0111.0008 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 0,00  17.176,99  17.176,99  0,00  17.176,99  25.000,00 -5.000,00  30.000,00 0111.0009 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  2.791,24  2.791,24  0,00  2.791,24  3.000,00  0,00  3.000,00 0111.0010 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 45,44  13.076,40  13.121,84  0,00  13.121,84  13.076,40  3.076,40  10.000,00 0111.0011 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  Ν.ΡΟΔΟΥ 

 9.450,94  2.042,12  11.493,06  0,00  11.493,06  2.042,12  42,12  2.000,00 0111.0012 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 0,00  620,60  620,60  0,00  620,60  1.300,00  0,00  1.300,00 0111.0013 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 -12.000,00  15.000,00 0111.0014 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0111.0019 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου Ροδίων 

Σύνολο Κ.Α. : 0111  117.900,00  152.336,89  34.436,89  423.138,25  0,00  423.138,25  139.692,74  283.445,51 

Σύνολο Κ.Α. : 011  117.900,00  152.336,89  34.436,89  423.138,25  0,00  423.138,25  139.692,74  283.445,51 

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  32.669,50  32.669,50  0,00  32.669,50  32.669,50  12.669,50  20.000,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

Σελίδα: 1 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  75,60  75,60  0,00  75,60  1.100,00  0,00  1.100,00 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 
2130/93). 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 

 605.548,52  678.702,04  1.284.250,56  0,00  1.284.250,56  668.166,81  102.166,81  566.000,00 0129.0002 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

Σύνολο Κ.Α. : 0129  566.000,00  668.166,81  102.166,81  1.284.250,56  0,00  1.284.250,56  678.702,04  605.548,52 

Σύνολο Κ.Α. : 012  587.100,00  701.936,31  114.836,31  1.316.995,66  0,00  1.316.995,66  711.447,14  605.548,52 

Σύνολο Κ.Α. : 01  705.000,00  854.273,20  149.273,20  1.740.133,91  0,00  1.740.133,91  851.139,88  888.994,03 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

021 Τόκοι κεφαλαίων 

 0,00  7.553,58  7.553,58  0,00  7.553,58  20.000,00 -10.000,00  30.000,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 

Σύνολο Κ.Α. : 021  30.000,00  20.000,00 -10.000,00  7.553,58  0,00  7.553,58  7.553,58  0,00 

023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00  0,00  3.500,00 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 

Σύνολο Κ.Α. : 023  3.500,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 02  33.500,00  23.500,00 -10.000,00  7.553,58  0,00  7.553,58  7.553,58  0,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 3.911,15  17.301.869,21  17.305.780,36  0,00  17.305.780,36  17.301.869,21  2.301.869,21  15.000.000,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 24.655,04  15.893,16  40.548,20  0,00  40.548,20  50.000,00  0,00  50.000,00 0311.0002 Τέλη Καθαριότητας απο ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ 

 0,00  38.492,15  38.492,15  0,00  38.492,15  36.847,45  6.847,45  30.000,00 0311.0003 Εσοδα απο ΧΥΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 0311  15.080.000,00  17.388.716,66  2.308.716,66  17.384.820,71  0,00  17.384.820,71  17.356.254,52  28.566,19 

Σύνολο Κ.Α. : 031  15.080.000,00  17.388.716,66  2.308.716,66  17.384.820,71  0,00  17.384.820,71  17.356.254,52  28.566,19 

Σύνολο Κ.Α. : 03  15.080.000,00  17.388.716,66  2.308.716,66  17.384.820,71  0,00  17.384.820,71  17.356.254,52  28.566,19 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 

 0,00  46.485,48  46.485,48  0,00  46.485,48  90.000,00  0,00  90.000,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 

 0,00  31.579,00  31.579,00  0,00  31.579,00  40.000,00  0,00  40.000,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 

Σελίδα: 2 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  16.151,00  16.151,00  0,00  16.151,00  30.000,00  0,00  30.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής. 

 0,00  225,00  225,00  0,00  225,00  225,00  25,00  200,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 

 0,00  11.564,50  11.564,50  0,00  11.564,50  40.000,00  0,00  40.000,00 0417.0001 Δικαιώματα Εκκκλησίας 

 0,00  19.266,80  19.266,80  0,00  19.266,80  30.000,00  0,00  30.000,00 0417.0002 Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων 

 0,00  2.042,50  2.042,50  0,00  2.042,50  2.042,50  42,50  2.000,00 0417.0003 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

 0,00  4.048,00  4.048,00  0,00  4.048,00  10.000,00  0,00  10.000,00 0417.0004 Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου 

 0,00  1.245,88  1.245,88  0,00  1.245,88  3.000,00  0,00  3.000,00 0417.0005 Λοιπά εσοδα 

Σύνολο Κ.Α. : 0417  85.000,00  85.042,50  42,50  38.167,68  0,00  38.167,68  38.167,68  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 041  245.200,00  245.267,50  67,50  132.608,16  0,00  132.608,16  132.608,16  0,00 

043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 

 0,00  989.787,00  989.787,00  0,00  989.787,00  1.000.000,00 -150.000,00  1.150.000,00 0432.0001 Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων 

Σύνολο Κ.Α. : 0432  1.150.000,00  1.000.000,00 -150.000,00  989.787,00  0,00  989.787,00  989.787,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 043  1.150.000,00  1.000.000,00 -150.000,00  989.787,00  0,00  989.787,00  989.787,00  0,00 

044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 

 5.197,15  1.967.125,19  1.972.322,34  0,00  1.972.322,34  1.982.059,00  210.000,00  1.772.059,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

Σύνολο Κ.Α. : 044  1.772.059,00  1.982.059,00  210.000,00  1.972.322,34  0,00  1.972.322,34  1.967.125,19  5.197,15 

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

 0,00  2.307.400,63  2.307.400,63  0,00  2.307.400,63  2.298.734,01  668.734,01  1.630.000,00 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 
27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 

 0,00  501.304,51  501.304,51  0,00  501.304,51  500.438,25  20.438,25  480.000,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 

Σύνολο Κ.Α. : 045  2.110.000,00  2.799.172,26  689.172,26  2.808.705,14  0,00  2.808.705,14  2.808.705,14  0,00 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

 1.920,00  453.618,71  455.538,71  0,00  455.538,71  451.278,71  151.278,71  300.000,00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

Σελίδα: 3 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 78.109,44  360.556,00  438.665,44  0,00  438.665,44  360.556,00  60.556,00  300.000,00 0461.0002 Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 
ν.2971/2001) 

 143.999,63  923.965,43  1.067.965,06  0,00  1.067.965,06  919.565,43  919.565,43  0,00 0461.0003 Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες 

 0,00  463,58  463,58  0,00  463,58  1.000,00  1.000,00  0,00 0461.0004 Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης 

Σύνολο Κ.Α. : 0461  600.000,00  1.732.400,14  1.132.400,14  1.962.632,79  0,00  1.962.632,79  1.738.603,72  224.029,07 

 0,00  712,09  712,09  0,00  712,09  1.000,00  0,00  1.000,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 

 2.498,41  0,00  2.498,41  0,00  2.498,41  0,00  0,00  0,00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, 

άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 

 0,00  316.103,80  316.103,80  0,00  316.103,80  350.000,00  50.000,00  300.000,00 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 
4 Ν. 1900/90). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 
27 Ν. 2130/93). 

 0,00  21.929,34  21.929,34  0,00  21.929,34  21.929,34  7.929,34  14.000,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 

 0,00  171.958,14  171.958,14  0,00  171.958,14  172.000,00  32.000,00  140.000,00 0469.0001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν2773/99) 

Σύνολο Κ.Α. : 0469  140.000,00  172.000,00  32.000,00  171.958,14  0,00  171.958,14  171.958,14  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 046  1.058.000,00  2.280.329,48  1.222.329,48  2.475.834,57  0,00  2.475.834,57  2.249.307,09  226.527,48 

Σύνολο Κ.Α. : 04  6.335.259,00  8.306.828,24  1.971.569,24  8.379.257,21  0,00  8.379.257,21  8.147.532,58  231.724,63 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

051 Φόροι 

 254,45  1.202,92  1.457,37  0,00  1.457,37  2.000,00  0,00  2.000,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34.900,00 -213.671,00  248.571,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -7.400.000,00  7.400.000,00 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 

Σύνολο Κ.Α. : 051  7.650.571,00  36.900,00 -7.613.671,00  1.457,37  0,00  1.457,37  1.202,92  254,45 

052 Εισφορές 

0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 0521.0001 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ 

 21.709,21  335.114,11  356.823,32  0,00  356.823,32  335.115,00  320.115,00  15.000,00 0521.0002 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας 

 245.913,85  98.772,86  344.686,71  0,00  344.686,71  97.353,26  97.353,26  0,00 0521.0003 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων 

Σελίδα: 4 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 928,03  3.124,33  4.052,36  0,00  4.052,36  3.125,00  3.125,00  0,00 0521.0004 Πράξη εφαρμογής Σορωνής 

 0,00  5.627,16  5.627,16  0,00  5.627,16  5.628,00  5.628,00  0,00 0521.0005 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι) 

Σύνολο Κ.Α. : 0521  18.000,00  444.221,26  426.221,26  711.189,55  0,00  711.189,55  442.638,46  268.551,09 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 0522.0001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 

Σύνολο Κ.Α. : 0522  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  86.767,88  86.767,88  0,00  86.767,88  86.767,88  36.767,88  50.000,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 
ν.1337/1983) 

0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  10.925,00  10.925,00  0,00  10.925,00  10.925,00  10.925,00  0,00 0526.0001 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

Σύνολο Κ.Α. : 0526  0,00  10.925,00  10.925,00  10.925,00  0,00  10.925,00  10.925,00  0,00 

0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  9.842,50  9.842,50  0,00  9.842,50  14.000,00 -359.000,00  373.000,00 0527.0001 Έσοδα παιδικού σταθμού Κρεμαστής από τροφεία 

 0,00  15.532,50  15.532,50  0,00  15.532,50  15.532,50  15.532,50  0,00 0527.0002 Έσοδα παιδικού σταθμού Παραδεισίου από τροφεία 

 0,00  9.255,00  9.255,00  0,00  9.255,00  11.800,00  11.800,00  0,00 0527.0003 Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από τροφεία 

 0,00  11.032,50  11.032,50  0,00  11.032,50  14.000,00  14.000,00  0,00 0527.0004 Έσοδα παιδικού σταθμού Αρχαγγέλου από τροφεία 

 0,00  6.080,00  6.080,00  0,00  6.080,00  9.000,00  9.000,00  0,00 0527.0005 Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από τροφεία 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0527.0006 Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού Παλιάς Πόλης από τροφεία 

 0,00  22.576,25  22.576,25  0,00  22.576,25  27.000,00  27.000,00  0,00 0527.0007 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία 

 0,00  19.675,00  19.675,00  0,00  19.675,00  24.000,00  24.000,00  0,00 0527.0008 Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε από τροφεία 

 0,00  16.152,50  16.152,50  0,00  16.152,50  21.500,00  21.500,00  0,00 0527.0009 Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από τροφεία 

 0,00  20.537,55  20.537,55  0,00  20.537,55  25.000,00  25.000,00  0,00 0527.0010 Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από 
τροφεία 

 0,00  5.137,50  5.137,50  0,00  5.137,50  5.137,50  5.137,50  0,00 0527.0011 Έσοδα παιδικού σταθμού Καλυθιών από τροφεία 

 0,00  15.883,75  15.883,75  0,00  15.883,75  18.000,00  18.000,00  0,00 0527.0012 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου Φαληρακίου από 
τροφεία 

 0,00  5.582,50  5.582,50  0,00  5.582,50  9.500,00  9.500,00  0,00 0527.0013 Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία 

Σελίδα: 5 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  4.797,50  4.797,50  0,00  4.797,50  7.300,00  7.300,00  0,00 0527.0014 Έσοδα παιδικού σταθμού Ασκληπειού από τροφεία 

 0,00  11.722,50  11.722,50  0,00  11.722,50  11.722,50  11.722,50  0,00 0527.0015 Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων από τροφεία 

 0,00  13.247,50  13.247,50  0,00  13.247,50  15.500,00  15.500,00  0,00 0527.0016 Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από τροφεία 

 0,00  18.990,00  18.990,00  0,00  18.990,00  23.300,00  23.300,00  0,00 0527.0017 Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην Δ.Ροδίων 
(Ανάληψης)από τροφεία 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0527.0018 Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία 

 0,00  3.960,00  3.960,00  0,00  3.960,00  5.000,00  5.000,00  0,00 0527.0019 Έσοδα παιδικού σταθμού Έμπωνας από τροφεία 

Σύνολο Κ.Α. : 0527  373.000,00  259.292,50 -113.707,50  210.005,05  0,00  210.005,05  210.005,05  0,00 

0529 Λοιπές εισφορές 

 0,00  2.220,00  2.220,00  0,00  2.220,00  3.000,00 -5.000,00  8.000,00 0529.0001 Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ 

 0,00  280,00  280,00  0,00  280,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0529.0002 Έσοδα απο ΚΔΑΠ Καλλιθέας 

 0,00  270,00  270,00  0,00  270,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0529.0003 Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0529.0004 Λοιπές εισφορές 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -4.000,00  4.000,00 0529.0005 Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ.Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0529.0006 Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Ιαλυσου 

Σύνολο Κ.Α. : 0529  16.000,00  7.000,00 -9.000,00  2.770,00  0,00  2.770,00  2.770,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 052  459.000,00  810.206,64  351.206,64  1.021.657,48  0,00  1.021.657,48  753.106,39  268.551,09 

Σύνολο Κ.Α. : 05  8.109.571,00  847.106,64 -7.262.464,36  1.023.114,85  0,00  1.023.114,85  754.309,31  268.805,54 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 0,00  11.907.873,35  11.907.873,35  0,00  11.907.873,35  12.375.018,00  0,00  12.375.018,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  19.603,00  19.603,00  0,00  19.603,00  22.602,00  0,00  22.602,00 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 
δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 

 0,00  8.108.800,00  8.108.800,00  0,00  8.108.800,00  8.108.800,00  1.158.400,00  6.950.400,00 0613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου. 

 0,00  979.449,82  979.449,82  0,00  979.449,82  980.260,00  150.000,00  830.260,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 

Σελίδα: 6 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  50,00  50,00  0,00  50,00  50,00  50,00  0,00 0619.0004 Έσοδα για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών 

 0,00  2.477.116,19  2.477.116,19  0,00  2.477.116,19  2.477.117,00  0,00  2.477.117,00 0619.0006 Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου παρελθόντων ετών 

 0,00  32.074,60  32.074,60  0,00  32.074,60  65.000,00  0,00  65.000,00 0619.0007 Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 
καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων. 

Σύνολο Κ.Α. : 0619  2.542.117,00  2.542.167,00  50,00  2.509.240,79  0,00  2.509.240,79  2.509.240,79  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 061  22.720.397,00  24.028.847,00  1.308.450,00  23.524.966,96  0,00  23.524.966,96  23.524.966,96  0,00 

062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών 

0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 

 0,00  11.397.131,20  11.397.131,20  0,00  11.397.131,20  11.898.460,00  1.600.000,00  10.298.460,00 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β 
περιπτ.17 του ν 3852/10) 

Σύνολο Κ.Α. : 0621  10.298.460,00  11.898.460,00  1.600.000,00  11.397.131,20  0,00  11.397.131,20  11.397.131,20  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 062  10.298.460,00  11.898.460,00  1.600.000,00  11.397.131,20  0,00  11.397.131,20  11.397.131,20  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 06  33.018.857,00  35.927.307,00  2.908.450,00  34.922.098,16  0,00  34.922.098,16  34.922.098,16  0,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00  0,00  150,00 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 
2115/93). 

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 

 0,00  53.670,00  53.670,00  0,00  53.670,00  53.670,00  1.670,00  52.000,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 

 0,00  665,00  665,00  0,00  665,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0713.0002 Λοιπά παράβολα 

Σύνολο Κ.Α. : 0713  53.000,00  54.670,00  1.670,00  54.335,00  0,00  54.335,00  54.335,00  0,00 

 0,00  308.503,47  308.503,47  0,00  308.503,47  319.429,00 -90.000,00  409.429,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 
24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 

0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -62.000,00  62.000,00 0716.0001 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 
16 Ν. 2946/2001). 

Σύνολο Κ.Α. : 0716  62.000,00  0,00 -62.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 

 0,00  1.825,60  1.825,60  0,00  1.825,60  2.100,00  2.000,00  100,00 0718.0000 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  391.798,33  391.798,33  0,00  391.798,33  366.403,31  16.403,31  350.000,00 0718.0001 Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε 

Σελίδα: 7 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  17.925,00  17.925,00  0,00  17.925,00  25.000,00  0,00  25.000,00 0718.0002 Εκδοση αδειων μουσικης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0718.0003 Εκδοση παραβολου ιθαγενειας 

 0,00  25,00  25,00  0,00  25,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0718.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0718.0005 Συνδρομές χρηστών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Δήμου Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 0718  377.100,00  396.503,31  19.403,31  411.573,93  0,00  411.573,93  411.573,93  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 071  901.679,00  770.752,31 -130.926,69  774.412,40  0,00  774.412,40  774.412,40  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 07  901.679,00  770.752,31 -130.926,69  774.412,40  0,00  774.412,40  774.412,40  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0  64.183.866,00  64.118.484,05 -65.381,95  64.231.390,82  0,00  64.231.390,82  62.813.300,43  1.418.090,39 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -7.700,00  7.700,00 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή 
επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 22171974). 

Σύνολο Κ.Α. : 111  7.700,00  0,00 -7.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 11  7.700,00  0,00 -7.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

1211 Από εθνικούς πόρους 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 1211.0002 Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους Θεομηνιόπληκτους ( 
ΦΕΚ 1185-11/9/2001) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00 1211.0003 Οικονομική ενίσχυση για ένδεια(ΦΕΚ 452 -12/3/2009) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  274.000,00 -500.000,00  774.000,00 1211.0005 Έσοδα παιδικών σταθμών από ΕΕΤΑΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.500,00  0,00  4.500,00 1211.0007 Έσοδα από Περιφέρεια για το βοήθεια στο σπίτι 

 0,00  39.843,94  39.843,94  0,00  39.843,94  90.000,00  0,00  90.000,00 1211.0039 Έσοδα ΚΗΦΗ Κοσκινού 

 0,00  138.670,00  138.670,00  0,00  138.670,00  138.670,00  138.670,00  0,00 1211.0046 Χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά 
εκλογική αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων. 

 0,00  38.776,08  38.776,08  0,00  38.776,08  38.776,08  38.776,08  0,00 1211.0048 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού 
των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ 

Σελίδα: 8 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  169.163,77  169.163,77  0,00  169.163,77  415.000,00  415.000,00  0,00 1211.0049 Εσοδα απο Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης για  κάλυψη μισθοδοσίας επανασυστηνόμενης 
Δημοτικής Αστυνομίας (ΝΟΜΟΣ 4325/15 αρθ19 παρ.8) 

Σύνολο Κ.Α. : 1211  898.500,00  990.946,08  92.446,08  386.453,79  0,00  386.453,79  386.453,79  0,00 

1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

 0,00  3.818,19  3.818,19  0,00  3.818,19  3.818,19  3.818,19  0,00 1212.0011 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 
σταθμοί και ΚΔΑΠ 

Σύνολο Κ.Α. : 1212  0,00  3.818,19  3.818,19  3.818,19  0,00  3.818,19  3.818,19  0,00 

1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 

 0,00  10.541,19  10.541,19  0,00  10.541,19  10.541,19  10.541,19  0,00 1213.0017 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών σχετικά με το σχέδιο πολιτικής 
προστασίας 
Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης και Έγκαιρης Προειδοποίησης 
για τοπικό  τσουνάμι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  30.000,00  0,00 1213.0020 Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.Α για το έργο 
"Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  240.000,00  240.000,00  0,00 1213.0021 Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΗ για το έργο "Προμήθεια 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπου εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του γηπέδου Δ.Δ Κατταβιάς του Δήμου Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  248.000,00  248.000,00  0,00 1213.0022 Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο 
Θεολόγου Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00  350.000,00  0,00 1213.0023 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Προμήθεια 
ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
του γηπέδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του 
Δήμου Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  76.560,00  76.560,00  0,00 1213.0024 Προγραμματικη σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του έργου 
"Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του 
συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής" 

Σύνολο Κ.Α. : 1213  0,00  955.101,19  955.101,19  10.541,19  0,00  10.541,19  10.541,19  0,00 

 0,00  173.100,00  173.100,00  0,00  173.100,00  173.100,00  0,00  173.100,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες. 

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 

 0,00  401.312,98  401.312,98  0,00  401.312,98  475.500,00  120.000,00  355.500,00 1219.0002 Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00 1219.0022 Καταβολή επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας 
& Θρησκευμάτων ως συμβολή στην συμμετοχή της αθλητικής 
αποστολής του νησιού στους ’’Διεθνείς αγώνες των νησιών – 
ISLAND GAMES 2015” 

Σύνολο Κ.Α. : 1219  355.500,00  478.500,00  123.000,00  401.312,98  0,00  401.312,98  401.312,98  0,00 

Σελίδα: 9 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 121  1.427.100,00  2.601.465,46  1.174.365,46  975.226,15  0,00  975.226,15  975.226,15  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 12  1.427.100,00  2.601.465,46  1.174.365,46  975.226,15  0,00  975.226,15  975.226,15  0,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 

 0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  276.420,00  1.607.520,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

 0,00  263.800,00  263.800,00  0,00  263.800,00  263.800,00  0,00  263.800,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 
2880/2001) 

 0,00  85.000,00  85.000,00  0,00  85.000,00  85.000,00  0,00  85.000,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
επενδυτικές δαπάνες. 

1314 Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  52.000,00  0,00  52.000,00 1314.0005 Διαμόρφωση και πλακόστρωση δρόμου προς εκκλησία Δ.Δ 
Εμπωνα 

 0,00  64.663,13  64.663,13  0,00  64.663,13  173.328,00  77.133,00  96.195,00 1314.0006 Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  113.000,00  0,00  113.000,00 1314.0008 Αντικατάσταση δικτύου υδρευσης Λαέρμων 

 0,00  155.992,26  155.992,26  0,00  155.992,26  186.000,00  0,00  186.000,00 1314.0009 Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ 
Λάρδου-Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ  Λάρδου-1ος ειδικός 
προϋπ(Δικτυα 1η φαση) 

 0,00  39.351,99  39.351,99  0,00  39.351,99  40.000,00  40.000,00  0,00 1314.0011 Αναστύλωση βιβλιοθήκης Κρεμαστής 

 0,00  58.232,00  58.232,00  0,00  58.232,00  219.885,00  0,00  219.885,00 1314.0012 Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ Παραδεισίου 

 0,00  612,10  612,10  0,00  612,10  620,00  620,00  0,00 1314.0016 Ανακατασκευή ανατολικού κίονα Μανδρακίου 

Σύνολο Κ.Α. : 1314  667.080,00  784.833,00  117.753,00  318.851,48  0,00  318.851,48  318.851,48  0,00 

1319 Λοιπά  ειδικά Προγράμματα 

 0,00  108.635,01  108.635,01  0,00  108.635,01  121.000,00  121.000,00  0,00 1319.0005 Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου Υποέργο 1 : 
Προκαταρτικές εργασίες και μεταστέγαση 
εξοπλισμού-εργαστηρίων(ΠΝΑ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  0,00  200.000,00 1319.0023 Μελέτη κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής ΔΔ Μασσάρων 
Δήμου Αρχαγγέλου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.650,00  5.650,00 1319.0024 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 
Κρεμαστής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -16.310,00  16.310,00 1319.0025 Προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη Κρεμαστής 

Σύνολο Κ.Α. : 1319  221.960,00  321.000,00  99.040,00  108.635,01  0,00  108.635,01  108.635,01  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 131  2.845.360,00  3.338.573,00  493.213,00  2.660.226,49  0,00  2.660.226,49  2.660.226,49  0,00 

132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  0,00  50.000,00 1321.0007 Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων Δήμου Ροδίων 

 0,00  103.982,00  103.982,00  0,00  103.982,00  104.000,00  4.000,00  100.000,00 1321.0011 Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών από πρόσφατες 
πλημμύρες (Β ΄Φαση) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 1321.0037 Μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων  κινητού ΣΜΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  104.000,00  0,00  104.000,00 1321.0044 Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης 
διαχείρησης της παράκτιας ζώνης στη Ρόδο και στην Κύπρο 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  94.001,11  74.001,11  20.000,00 1321.0063 Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές και 
υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  255.000,00  0,00  255.000,00 1321.0065 Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Ιαλυσού. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  290.000,00  0,00  290.000,00 1321.0068 Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της δημοτικής 
ενότητας Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 28/1/2011 Β' Φάση 

Σύνολο Κ.Α. : 1321  829.000,00  907.001,11  78.001,11  103.982,00  0,00  103.982,00  103.982,00  0,00 

1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175.000,00  175.000,00  0,00 1322.0007 Αποχέτευση - Επεξεργασία και έργα διάθεσης λυμάτων Δήμου 
Νότιας Ρόδου 

 0,00  81.502,51  81.502,51  0,00  81.502,51  211.500,00  0,00  211.500,00 1322.0010 Αποχέτευση Πεύκων 

 0,00  32.313,63  32.313,63  0,00  32.313,63  32.313,63  32.313,63  0,00 1322.0013 Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Θεάτρου  και κινηματοθέατρου 
" ΡΟΔΟΝ" 

 0,00  8.917,22  8.917,22  0,00  8.917,22  9.000,00  9.000,00  0,00 1322.0015 Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκροφωτισμού παρόδου Ελ. 
Βενιζέλου 

 0,00  5.409,77  5.409,77  0,00  5.409,77  5.500,00  5.500,00  0,00 1322.0016 Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων εντός των οικισμών Λάρδου και 
Λαέρμων της Δ.Ε Λινδίων μετά τη θεομηνία της 28/01/2011 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  327.927,00  327.927,00  0,00 1322.0017 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή στην 
περιοχή Αγ. Σουλά στο Δ.Δ. Σορωνής 

Σύνολο Κ.Α. : 1322  211.500,00  761.240,63  549.740,63  128.143,13  0,00  128.143,13  128.143,13  0,00 

1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  193.440,00  0,00  193.440,00 1326.0001 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ και ΥΠΑΙΘΠΑ για εκτέλεση 
έργου "Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  832.837,00  332.837,00  500.000,00 1326.0002 Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για 
επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  100.000,00  200.000,00 1326.0006 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Ολοκλήρωση 
ανοικτού κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00 1326.0015 Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.Α και ΥΠΑΙΘΠΑ για 
Επισκευή-Συντήρηση εσωτερικού χώρου Εθνικού Θεάτρου 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270.000,00  0,00  270.000,00 1326.0019 Προγραμματική σύμβαση με Δ.Ε.Η για το έργο " Δίκτυο 
Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  410.000,00  0,00  410.000,00 1326.0020 Προγραμματική σύμβαση με Δ.Ε.Η για το έργο " Πλακόστρωση 
οδών και πλατείων Κατταβιάς" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  160.000,00  0,00  160.000,00 1326.0021 Προγραμματική σύμβαση με Δ.Ε.Η για το έργο "Ηλεκτοφωτισμός 
Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -220.000,00  220.000,00 1326.0022 Προγραμματική με σύμβαση με Δ.Ε.Η για το έργο " Τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα 6ης γενιάς στο Δημοτικό γήπεδο 
Θεολόγου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -220.000,00  220.000,00 1326.0023 Προγραμματική με σύμβαση με Δ.Ε.Η για το έργο " Τοποθέτηση 
συνθετικού χλοοτάπητα 6ης γενιάς στο Δημοτικό γήπεδο 
Κατταβιάς" 

 0,00  66.876,33  66.876,33  0,00  66.876,33  133.972,00  103.972,00  30.000,00 1326.0024 Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δ Ρόδου στην περιοχή 
κάτω πέτρες 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0025 Μικρά αθλητικά έργα στο νησί της Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.500,00  0,00  46.500,00 1326.0026 Πλακόστρωση ΤΚ  Μεσαναγρού και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου και μόνωση δώματος Μουσείου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0027 Κατασκευή κλειστού γηπέδου μπάσκετ στην περιοχή Λειβάδα ΔΚ 
Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  120.000,00  0,00  120.000,00 1326.0028 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για την μελέτη "Αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας δημαρχείου και της 
παραλιακής ζώνης του Βορείου άκρου της πόλης της Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0029 Επέκταση αναβάθμιση οδού Ρόδου - Καλλιθέας - Φαληράκι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00  0,00  350.000,00 1326.0030 Αντικατάσταση τσιμεντοιστών με σιδηροιστούς στο επαρχιακό 
δίκτυο 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00  0,00  150.000,00 1326.0031 Οριοθέτηση παραδοσιακού οικισμού Καττα;βιάς και πολεοδομική 
μελέτη(ΔΕΗ Α.Ε.) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600.000,00  600.000,00  0,00 1326.0032 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του έργου 
"Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Λίνδου." 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  450.000,00  0,00 1326.0033 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του 
έργου"Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φαληρακίου νήσου Ρόδου." 

Σύνολο Κ.Α. : 1326  6.769.940,00  7.916.749,00  1.146.809,00  66.876,33  0,00  66.876,33  66.876,33  0,00 

1328 Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  147.000,00  147.000,00  0,00 1328.0001 Εξοικονόμηση ενέργειας Ρόδου 

 0,00  24.968,47  24.968,47  0,00  24.968,47  48.000,00  0,00  48.000,00 1328.0002 Εξοικονόμηση ενέργειας Καλλιθέας 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  24.968,47  24.968,47  0,00  24.968,47  43.000,00  0,00  43.000,00 1328.0003 Εξοικονόμηση ενέργειας Πεταλούδων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  186.000,00  0,00  186.000,00 1328.0004 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πολυκαναλικής 
ενημέρωσης επιβατών για μέσα μαζικής μεταφοράς στο Δήμο 
Ρόδου 

 0,00  37.115,36  37.115,36  0,00  37.115,36  67.000,00  67.000,00  0,00 1328.0005 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ στις δημόσιες συγκοινωνίες του 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  5.180,00  5.180,00  0,00  5.180,00  30.750,00  0,00  30.750,00 1328.0006 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
επιλέξιμων περιοχών του Δήμου Ρόδου συμπεριλαμβανομένου 
του πρώην Δήμου Αταβύρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -75.100,00  75.100,00 1328.0007 Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου. 
(Τεχνικός Σύμβουλος) 

 0,00  49.929,00  49.929,00  0,00  49.929,00  50.000,00  50.000,00  0,00 1328.0009 Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Δήμου Ρόδου 

 0,00  243.000,00  243.000,00  0,00  243.000,00  300.000,00 -100.000,00  400.000,00 1328.0010 Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας 
στον άξονα προτεραιότητας 09 

 0,00  89.000,00  89.000,00  0,00  89.000,00  140.000,00  0,00  140.000,00 1328.0011 Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  - 
Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπε 

 0,00  101.243,14  101.243,14  0,00  101.243,14  137.500,00  137.500,00  0,00 1328.0012 Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δ. Λινδίων στο Τ.Δ   
Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 0,00  186.321,12  186.321,12  0,00  186.321,12  305.796,41  205.796,41  100.000,00 1328.0013 Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Δ.Δ. Αφάντου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.865,00  865,00  7.000,00 1328.0014 Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών των Εργαστηρίων του 1ου 
ΣΕΚ Ρόδου (Επισκευές - Ανακαίνιση -Στατική Ενίσχυση) 

 0,00  14.296,01  14.296,01  0,00  14.296,01  194.009,22  144.009,22  50.000,00 1328.0015 Ολοήμερο δημοτικό σχολείο Γενναδίου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 1328.0016 Σύνδεση νέου 12θέσιου σχολείου Γενναδίου με την επαρχιακή 
οδό Γενναδίου - Βατίου 

 0,00  67.000,00  67.000,00  0,00  67.000,00  97.112,00  80.112,00  17.000,00 1328.0017 Ανέγερση του 2θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη θέση του 
οικοδομικού συνεταιρισμού ''ΒΑΚΧΟΣ- Η Ένωση του Δ.Ρόδου. 

 0,00  660.000,00  660.000,00  0,00  660.000,00  3.297.925,00  2.297.925,00  1.000.000,00 1328.0020 Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  103.757,90  23.757,90  80.000,00 1328.0021 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου περιοχών "ΚΑΠΙ" 
και Μανδρικό  της Δημοτικής  Ενότητας Αταβύρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  147.000,00  0,00  147.000,00 1328.0022 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικών 
κοινοτήτων Διμυλιάς Σαλάκου και Απολλόνων της Δημοτικής 
Ενότητας Καμείρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.700,00  0,00  60.700,00 1328.0023 Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης τοπικής Κοινότητας 
Ίστριου 

Σελίδα: 13 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  147.000,00  0,00  147.000,00 1328.0024 Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης τοπικής κοινότητας 
Ιστριου (Περιοχή ΥΨΗΛΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.894,95  27.894,95  10.000,00 1328.0025 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ¨ΚΟΥΦΟ - ΒΟΥΝΙ¨της Δημοτικής 
Ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  163.700,00  0,00  163.700,00 1328.0026 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ  Σορωνής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  0,00  450.000,00 1328.0027 Προμήθεια εξοπλισμού κινητού σταθμού μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  154.700,00  0,00  154.700,00 1328.0030 Παρέμβαση Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον 
Κοινόχρηστο Χώρο της Γαβριήλ Χαρίτου 

 0,00  716,48  716,48  0,00  716,48  53.778,00  11.778,00  42.000,00 1328.0033 Κατασκευή κυττάρου επέκτασης ΧΥΤΑ Βορείας Ρόδου 

 0,00  13.000,00  13.000,00  0,00  13.000,00  13.000,00  800,00  12.200,00 1328.0034 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις ΚΡΙΟΣ και ΠΟΥΛΕΝΟΥ της 
Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Ρόδου 

 0,00  293.712,98  293.712,98  0,00  293.712,98  478.230,00  0,00  478.230,00 1328.0035 Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος 
Καλλιθέας Ρόδου(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -103.479,00  103.479,00 1328.0036 Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -119.803,00  119.803,00 1328.0037 Αισθητική Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου Ιστορικού Κέντρου 
και πλ. Ναυάρχου Ιωαννίδη. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -153.207,00  153.207,00 1328.0038 Διαμόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D' Amboise 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -210.000,00  210.000,00 1328.0039 Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Κτιρίου Βακούφ στην Πλατεία 
Κουντουριώτη 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  530.000,00  0,00  530.000,00 1328.0040 Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 1328.0041 Ανάπλαση κήπου Ροδιακής ¨Επαυλης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  480.000,00  0,00  480.000,00 1328.0042 Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ 
Καμείρου  Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.600,00  0,00  25.600,00 1328.0045 Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34.200,00  0,00  34.200,00 1328.0046 Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού 
σκηνικού 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19.256,00  0,00  19.256,00 1328.0047 Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  59.856,00  0,00  59.856,00 1328.0048 Προωθήκες μόνιμης έκθεσης και INFOPOINTS 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33.000,00  0,00  33.000,00 1328.0049 Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.400,00  200,00  6.200,00 1328.0050 Σύστημα παρακολούθησης και πυροπροστασίας 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.800,00  0,00  11.800,00 1328.0051 Προμήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ Σορωνής 

Σελίδα: 14 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.800,00  0,00  4.800,00 1328.0052 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Σορωνής 

 0,00  68.150,00  68.150,00  0,00  68.150,00  103.150,00  0,00  103.150,00 1328.0053 Δημιουργία Πληροφοριακού Υλικού με χρηστικές πληροφορίες σε 
infokiosks, http και smartphones 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 1328.0054 Μελέτη προμήθειας κινητού ΣΜΑ 

 0,00  150.848,23  150.848,23  0,00  150.848,23  153.000,00  0,00  153.000,00 1328.0055 Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ποδηλάτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -125.000,00  125.000,00 1328.0059 Προμήθεια συστημάτων αποθήκευσης έργων τέχνης του 
Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου 

 0,00  350.500,00  350.500,00  0,00  350.500,00  705.300,00  172.300,00  533.000,00 1328.0061 Κατασκευή βραφονηπιακού σταθμού Σορωνής Ρόδου 

 0,00  26.283,52  26.283,52  0,00  26.283,52  26.500,00  26.500,00  0,00 1328.0062 Προμήθεια εξοπλισμού κυττάρου επείγουσας επέκτασης ΧΥΤΑ 
Β. Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.949.960,00  1.949.960,00 1328.0063 Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το έργο :Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ) Ρόδου 

 0,00  410.000,00  410.000,00  0,00  410.000,00  707.314,00  707.314,00  0,00 1328.0064 Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου 

 0,00  369.000,00  369.000,00  0,00  369.000,00  369.000,00  0,00  369.000,00 1328.0065 Προμήθεια δύο μικρών λεωφορείων για την πόλη της Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -29.350,00  29.350,00 1328.0067 Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς για τον βρεφονηπιακό 
σταθμό Πυλώνας 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -10.000,00  10.000,00 1328.0069 Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού Δ.Δ Αφάντου Ρόδου 
με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -10.000,00  10.000,00 1328.0070 Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού Δ.Δ Αφάντου Ρόδου 
με το δίκτυο της Δ.Ε.Η 

 0,00  55.378,88  55.378,88  0,00  55.378,88  78.772,00  10.000,00  68.772,00 1328.0071 Προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού 
Δ.Δ Αφάντου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -51.150,00  51.150,00 1328.0072 Διαμόρφωση αύλειου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Πυλώνας 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -25.000,00  25.000,00 1328.0074 Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ Πυλώνας 
Δήμου Λινδίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -25.000,00  25.000,00 1328.0075 Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ Πυλώνας 

Δήμου Λινδίων με Ο.Κ.Ω 

 0,00  751.709,09  751.709,09  0,00  751.709,09  754.600,00  609.600,00  145.000,00 1328.0076 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 
σταθμοί και ΚΔΑΠ 

 0,00  90.000,00  90.000,00  0,00  90.000,00  114.000,00  84.000,00  30.000,00 1328.0077 Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων  και λοιπών ατόμων που 
χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
εμμέσως ωφελούμενων ατόμων -ΚΗΦΗ Κοσκινού" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.000,00  0,00  28.000,00 1328.0079 Σύνδεση ΧΑΔΑ στη θέση '' Κριός'' με δίκτυο ύδρευσης 

 0,00  4.002,42  4.002,42  0,00  4.002,42  22.000,00  22.000,00  0,00 1328.0080 Προμήθεια εξοπλισμού για βιβλιοθήκη Κρεμαστής 

Σελίδα: 15 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  253.147,07  253.147,07  0,00  253.147,07  370.000,00  0,00  370.000,00 1328.0081 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας  Καλλιθέας 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  384.456,15  384.456,15  0,00  384.456,15  456.000,00  0,00  456.000,00 1328.0082 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  646.000,00  0,00  646.000,00 1328.0083 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας  Ροδίων Δήμου 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -163.300,00  163.300,00 1328.0084 Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής 
Ρόδου 

 0,00  184.900,00  184.900,00  0,00  184.900,00  210.000,00  0,00  210.000,00 1328.0085 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο 
Δημοτικό φωτισμό της Δημοτικής Ενότητας  Καλλιθέας 

 0,00  190.504,48  190.504,48  0,00  190.504,48  210.000,00  0,00  210.000,00 1328.0086 Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο 
Δημοτικό φωτισμό της Δημοτικής Ενότητας  Πεταλούδων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -230.000,00  230.000,00 1328.0087 Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το έργο :Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ) Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  580.000,00  580.000,00  0,00 1328.0088 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις Τ.Κ 
Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

 0,00  8.049,60  8.049,60  0,00  8.049,60  22.000,00  22.000,00  0,00 1328.0089 Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης για τις ανάγκες αισθητικής 
αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου. 

 0,00  73.000,00  73.000,00  0,00  73.000,00  197.000,00  197.000,00  0,00 1328.0090 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος στραγγισμάτων 
και επέκτασης του δικτύου των ομβρίων υδάτων στο Χ.Υ.Τ.Α Β. 
Τριγώνου Ρόδου, λόγω της κατασκευής του νέου Κυττάρου 

 0,00  3.075,45  3.075,45  0,00  3.075,45  125.000,00  125.000,00  0,00 1328.0091 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριων αστικών 
χωρών και κτιρίων στην πόλη της Ρόδου 

 0,00  2.900,00  2.900,00  0,00  2.900,00  10.300,00  10.300,00  0,00 1328.0092 Στήριξη Ανέργων και Αγροτών για την προώθηση και 
Αποσχόληση και την Επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00 1328.0096 Σύνδεση ολοήμερου δημοτικού σχολείου Γενναδίου με το δίκτυο 
της ΔΕΥΑΡ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  1.500,00  0,00 1328.0097 Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης για το έργο "ολοήμερο δημοτικό 
σχολειό Γενναδίου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00 1328.0098 Σύνδεση ολοήμερου δημοτικού σχολείου Γενναδίου με το δίκτυο 
της ΔΕΗ. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.360,00  1.360,00  0,00 1328.0101 Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης για το έργο "Βρεφονηπιακός 
Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Αφάντου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  314.338,89  314.338,89  0,00 1328.0102 Δημιουργία εκθετηρίου ζωής και ιστορίας Κοιλάδας Πεταλουδών 
της Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.230,00  1.230,00  0,00 1328.0103 Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης για το έργο "Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού σταθμού Σορωνής Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.230,00  1.230,00  0,00 1328.0104 Αποζημίωση ενεργειακού επιθεωρητή για το έργο "Κατασκευή  
Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου" 

Σελίδα: 16 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.100,00  6.100,00  0,00 1328.0105 Αποζημίωση ενεργειακού επιθεωρητή για το έργο "Ολοήμερο 
Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.168,82  9.168,82  0,00 1328.0106 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους 

Σύνολο Κ.Α. : 1328  11.989.263,00  14.719.494,19  2.730.231,19  5.186.355,92  0,00  5.186.355,92  5.186.355,92  0,00 

1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα. 

 0,00  137.315,21  137.315,21  0,00  137.315,21  185.500,00  0,00  185.500,00 1329.0013 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου της ΔΕ 
Καλλιθέας 

 0,00  21.433,34  21.433,34  0,00  21.433,34  247.900,00  0,00  247.900,00 1329.0014 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12-2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στο 
παραλιακό μέτωπο της ΔΕ Αφάντου) 

 0,00  12.135,92  12.135,92  0,00  12.135,92  13.500,00  0,00  13.500,00 1329.0015 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου( στην 
κοιλάδα Πεταλούδων της ΔΕ Πεταλούδων) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47.214,31  614,31  46.600,00 1329.0016 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου( στην 
οδό Ιερού Λόχου της ΔΕ Ιαλυσού) 

 0,00  125.422,47  125.422,47  0,00  125.422,47  209.000,00  0,00  209.000,00 1329.0017 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου ( 
Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Κρεμαστής και 
παράπλευρων οδών στη ΔΚ Κρεμαστής 

 0,00  47.551,44  47.551,44  0,00  47.551,44  142.500,00  0,00  142.500,00 1329.0018 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου( στην 
περιοχή Αγιος Γεώργιος της ΔΚ Παστίδας 

 0,00  214.753,72  214.753,72  0,00  214.753,72  214.786,21  12.986,21  201.800,00 1329.0019 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου( στην 
ΔΚ Αρχαγγέλου 

 0,00  84.162,10  84.162,10  0,00  84.162,10  167.500,00  0,00  167.500,00 1329.0020 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (της 
ΔΕ Καλλιθέας Β΄φάση) 

 0,00  76.130,00  76.130,00  0,00  76.130,00  128.000,00  0,00  128.000,00 1329.0021 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου(στην 
ΔΚ Αρχαγγέλου β΄φάση) 

 0,00  19.955,61  19.955,61  0,00  19.955,61  380.000,00  0,00  380.000,00 1329.0022 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου( σε 
Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου) ( στη ΔΕ Ρόδου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  120.000,00  0,00  120.000,00 1329.0023 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου(στις 
κοινότητες Διμυλιάς και Ελεούσας της ΔΕ Καμείρου και στην 
κοινότητα Σιαννών της ΔΕ Ατταβύρου) 

Σελίδα: 17 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  0,00  200.000,00 1329.0024 Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες 
22/11,25/11,04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου(στην 
ΔΚ Λίνδου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  267.000,00  0,00  267.000,00 1329.0025 Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 22/11/2013, 
25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(υπόλοιπα στη Δ.Ε Ιαλυσού) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  253.500,00  200,00  253.300,00 1329.0026 Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 22/11/2013, 
25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(υπόλοιπα στη Δ.Ε Πεταλούδων) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  320.000,00  0,00  320.000,00 1329.0027 Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 22/11/2013, 
25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(υπόλοιπα στη Δ.Ε Αφάντου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  235.000,00  0,00  235.000,00 1329.0028 Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 22/11/2013, 
25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου(υπόλοιπα στη Δ.Ε Αρχαγγέλου) 

 0,00  56.248,72  56.248,72  0,00  56.248,72  214.000,00  0,00  214.000,00 1329.0029 Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της ανατολικής πλευράς της 
Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28-1-2011 και 
επιδεινώθηκαν  μετά τη θεομηνία της 30/12/2012 

 0,00  7.540,00  7.540,00  0,00  7.540,00  125.500,00  0,00  125.500,00 1329.0030 Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του Δεκεμβρίου 2012 
του οδικού δικτύου του Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  0,00  60.000,00 1329.0031 Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 
22/11/2013,25/11/2013 και 4/12/2013 σε δημοτικές Ενότητες της 
Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη ΔΕ Καλλιθέας) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  130.000,00  0,00  130.000,00 1329.0032 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 
22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. 
KAMEIROY) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  496.000,00  496.000,00  0,00 1329.0033 Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από 
τη θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία 
της 30/12/2012 

Σύνολο Κ.Α. : 1329  3.647.100,00  4.156.900,52  509.800,52  802.648,53  0,00  802.648,53  802.648,53  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 132  23.446.803,00  28.461.385,45  5.014.582,45  6.288.005,91  0,00  6.288.005,91  6.288.005,91  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 13  26.292.163,00  31.799.958,45  5.507.795,45  8.948.232,40  0,00  8.948.232,40  8.948.232,40  0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 

 0,00  651.817,51  651.817,51  0,00  651.817,51  638.760,34  138.760,34  500.000,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 
ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 

Σύνολο Κ.Α. : 1511  500.000,00  638.760,34  138.760,34  651.817,51  0,00  651.817,51  651.817,51  0,00 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

Σελίδα: 18 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  50,00  50,00  0,00  50,00  1.000,00 -49.000,00  50.000,00 1512.0001 Λοιπά πρόστιμα 

 2.900,35  6.222,94  9.123,29  350,00  9.473,29  6.222,94  4.222,94  2.000,00 1512.0002 Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας 

 0,00  79.335,01  79.335,01  0,00  79.335,01  79.275,01  34.275,01  45.000,00 1512.0003 Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 0,00  1.840,00  1.840,00  0,00  1.840,00  3.450,00  3.450,00  0,00 1512.0004 Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 0,00  57.552,50  57.552,50  0,00  57.552,50  57.352,50  352,50  57.000,00 1512.0005 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές) 

 0,00  37.095,01  37.095,01  0,00  37.095,01  36.835,01  21.835,01  15.000,00 1512.0006 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση) 

 0,00  205.335,20  205.335,20  0,00  205.335,20  206.000,00  70.000,00  136.000,00 1512.0007 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 
31 Ν. 2130/93). 

 0,00  400,00  400,00  0,00  400,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1512.0008 Πρόστιμα ΚΟΚ Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1512  305.000,00  391.135,46  86.135,46  391.081,01  350,00  390.731,01  387.830,66  2.900,35 

1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 

 0,00  29.421,11  29.421,11  0,00  29.421,11  30.000,00 -87.000,00  117.000,00 1513.0001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 
1080/80) 

 115,99  1.578,44  1.694,43  0,00  1.694,43  3.000,00  0,00  3.000,00 1513.0002 Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 32.254,12  18.820,98  51.075,10  0,00  51.075,10  40.000,00  0,00  40.000,00 1513.0003 Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

Σύνολο Κ.Α. : 1513  160.000,00  73.000,00 -87.000,00  82.190,64  0,00  82.190,64  49.820,53  32.370,11 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 1514.0001 Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης 

Σύνολο Κ.Α. : 1514  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

 34.355,30  40.180,31  74.535,61  0,00  74.535,61  40.180,31  180,31  40.000,00 1519.0001 Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 14.847,11  9.688,48  24.535,59  0,00  24.535,59  15.000,00  0,00  15.000,00 1519.0002 Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 -4.000,00  5.000,00 1519.0003 Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -13.000,00  13.000,00 1519.0005 Πρόστιμα από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ (άρθρο 60Ν2214/94) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 1519.0006 Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  100,00 1519.0007 Πρόστιμα απο παραβάσεις του ν.3868/10 για απαγόρευση 
καπνίσματος 

Σελίδα: 19 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  50,00  50,00  0,00  50,00  1.500,00 -4.000,00  5.500,00 1519.0008 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων 

 4.548,53  59.799,37  64.347,90  0,00  64.347,90  65.000,00 -20.000,00  85.000,00 1519.0009 Πρόστιμα από ΤΑΠ 

Σύνολο Κ.Α. : 1519  168.600,00  122.780,31 -45.819,69  163.469,10  0,00  163.469,10  109.718,16  53.750,94 

Σύνολο Κ.Α. : 151  1.134.100,00  1.226.176,11  92.076,11  1.288.558,26  350,00  1.288.208,26  1.199.186,86  89.021,40 

152 Παράβολα 

1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

 0,00  2.175,00  2.175,00  0,00  2.175,00  4.000,00  3.000,00  1.000,00 1522.0002 Παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής 

 0,00  2.108,45  2.108,45  0,00  2.108,45  2.098,32  1.098,32  1.000,00 1522.0004 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

Σύνολο Κ.Α. : 1522  2.000,00  6.098,32  4.098,32  4.283,45  0,00  4.283,45  4.283,45  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 152  2.000,00  6.098,32  4.098,32  4.283,45  0,00  4.283,45  4.283,45  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 15  1.136.100,00  1.232.274,43  96.174,43  1.292.841,71  350,00  1.292.491,71  1.203.470,31  89.021,40 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

161 Εσοδα από επιχειρήσεις 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -450.000,00  450.000,00 1613 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 161  450.000,00  0,00 -450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως 
σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). 

1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 

 0,00  10,00  10,00  0,00  10,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1624.0001 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και 
πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 

 0,00  48.512,64  48.512,64  0,00  48.512,64  47.328,32 -2.671,68  50.000,00 1624.0002 Έσοδα από δημοσιεύσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 1624  51.000,00  48.328,32 -2.671,68  48.522,64  0,00  48.522,64  48.522,64  0,00 

1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -13.000,00  13.000,00 1629.0001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό 
τρίτων 

Σύνολο Κ.Α. : 1629  13.000,00  0,00 -13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 162  65.000,00  49.328,32 -15.671,68  48.522,64  0,00  48.522,64  48.522,64  0,00 

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

Σελίδα: 20 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  79.735,00  79.735,00  0,00  79.735,00  79.735,00  1.735,00  78.000,00 1693.0002 Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαμων 

Σύνολο Κ.Α. : 1693  78.000,00  79.735,00  1.735,00  79.735,00  0,00  79.735,00  79.735,00  0,00 

1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 1699.0001 Διαφορά Κινητής Τηλεφωνίας Αντιδημάρχων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1699.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

 0,00  250.514,63  250.514,63  0,00  250.514,63  273.000,00  273.000,00  0,00 1699.0006 Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου. 

 0,00  2.815,26  2.815,26  0,00  2.815,26  2.815,26  2.815,26  0,00 1699.0007 Εφάπαξ καταβολή τέλους διεύλευσης τομής και εγκατάστασης 
επι του εδάφους 

Σύνολο Κ.Α. : 1699  6.000,00  281.815,26  275.815,26  254.329,89  0,00  254.329,89  253.329,89  1.000,00 

Σύνολο Κ.Α. : 169  84.000,00  361.550,26  277.550,26  334.064,89  0,00  334.064,89  333.064,89  1.000,00 

Σύνολο Κ.Α. : 16  599.000,00  410.878,58 -188.121,42  382.587,53  0,00  382.587,53  381.587,53  1.000,00 

Σύνολο Κ.Α. : 1  29.462.063,00  36.044.576,92  6.582.513,92  11.598.887,79  350,00  11.598.537,79  11.508.516,39  90.021,40 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 403.335,88  94.155,41  497.491,29  0,00  497.491,29  125.000,00  0,00  125.000,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Σύνολο Κ.Α. : 2111  125.000,00  125.000,00  0,00  497.491,29  0,00  497.491,29  94.155,41  403.335,88 

 14.385,75  39.967,89  54.353,64  0,00  54.353,64  45.000,00 -5.000,00  50.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 6.674,27  88.685,64  95.359,91  0,00  95.359,91  97.000,00  57.000,00  40.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 15.568,00  19.030,08  34.598,08  0,00  34.598,08  19.030,08  9.030,08  10.000,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 90.055,76  51.611,61  141.667,37  0,00  141.667,37  60.000,00  0,00  60.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

 694.923,44  114.395,29  809.318,73  0,00  809.318,73  120.000,00 -5.000,00  125.000,00 2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

 1.826.878,31  204.931,12  2.031.809,43  0,00  2.031.809,43  200.000,00  40.000,00  160.000,00 2118.0002 Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

Σύνολο Κ.Α. : 2118  285.000,00  320.000,00  35.000,00  2.841.128,16  0,00  2.841.128,16  319.326,41  2.521.801,75 

2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 

Σελίδα: 21 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 11.716,76  20.813,12  32.529,88  0,00  32.529,88  20.813,12  19.813,12  1.000,00 2119.0001 Από μισθώματα ακινήτων πάσης φύσης 

 0,00  9.924,56  9.924,56  0,00  9.924,56  9.924,56 -2.190.075,44  2.200.000,00 2119.0002 Από Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ) 

 3.613,15  2.006,26  5.619,41  0,00  5.619,41  2.006,26  1.006,26  1.000,00 2119.0003 Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2119.0004 Από διάφορα λοιπά Έσοδα 

 72.889,30  20.308,41  93.197,71  469,00  93.666,71  20.262,34  10.262,34  10.000,00 2119.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -10.000,00  10.000,00 2119.0006 Έσοδα από προτιμησιακό δικαίωμα 

 11.007,35  7.017,47  18.024,82  0,00  18.024,82  7.017,47  6.017,47  1.000,00 2119.0007 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 
Ν.2130/93) 

 0,00  4.928,30  4.928,30  0,00  4.928,30  4.857,90  4.857,90  0,00 2119.0008 Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων 

 18.002,53  4.531,98  22.534,51  0,00  22.534,51  7.000,00  0,00  7.000,00 2119.0009 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 47.000,92  39.755,33  86.756,25  570,00  87.326,25  45.000,00 -25.000,00  70.000,00 2119.0010 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 
9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  80,00  80,00  0,00  80,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2119.0011 Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ 

 4.127,21  3.810,29  7.937,50  100,00  8.037,50  5.000,00  0,00  5.000,00 2119.0012 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 133.040,92  0,00  133.040,92  0,00  133.040,92  1.000,00  1.000,00  0,00 2119.0013 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αρθ.15 Ν2115/93, αρθ27 
Ν.2130/93) 

Σύνολο Κ.Α. : 2119  2.307.000,00  124.881,65 -2.182.118,35  415.712,86  1.139,00  414.573,86  113.175,72  301.398,14 

Σύνολο Κ.Α. : 211  2.877.000,00  790.911,73 -2.086.088,27  4.080.311,31  1.139,00  4.079.172,31  725.952,76  3.353.219,55 

Σύνολο Κ.Α. : 21  2.877.000,00  790.911,73 -2.086.088,27  4.080.311,31  1.139,00  4.079.172,31  725.952,76  3.353.219,55 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 

2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

 0,00  169.491,60  169.491,60  0,00  169.491,60  169.081,60  157.081,60  12.000,00 2211.0001 Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 528.918,07  29.672,43  558.590,50  0,00  558.590,50  39.000,00 -107.000,00  146.000,00 2211.0002 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές) 

 0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  10.000,00  10.000,00  9.000,00  1.000,00 2211.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση) 

 9.061,36  824,07  9.885,43  1.190,01  11.075,44  1.000,00  1.000,00  0,00 2211.0004 Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 1.234.317,32  5.070,31  1.239.387,63  0,00  1.239.387,63  1.078,63  1.078,63  0,00 2211.0005 Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων 

Σελίδα: 22 από 29 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 649.502,68  11.179,36  660.682,04  0,00  660.682,04  11.179,36  11.179,36  0,00 2211.0006 Πρόστιμα τελών ακαθαρίστων εσόδων 

 413.282,44  6.724,06  420.006,50  1.431,00  421.437,50  6.644,06  6.644,06  0,00 2211.0007 Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

Σύνολο Κ.Α. : 2211  159.000,00  237.983,65  78.983,65  3.070.664,71  2.621,01  3.068.043,70  232.961,83  2.835.081,87 

2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -160.000,00  160.000,00 2212.0001 Από πρόστιμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 

 109.386,01  50.722,50  160.108,51  43.377,87  203.486,38  55.000,00 -15.000,00  70.000,00 2212.0002 Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων 

 12.004,00  854,00  12.858,00  0,00  12.858,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2212.0003 Λοιπά πρόστιμα 

 108.329,75  7.321,69  115.651,44  4.930,31  120.581,75  7.321,69  7.321,69  0,00 2212.0006 Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών 

 138.322,12  10.778,01  149.100,13  8.566,83  157.666,96  10.778,01  10.778,01  0,00 2212.0007 Πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού παρελθόντων ετών 

Σύνολο Κ.Α. : 2212  231.000,00  74.099,70 -156.900,30  494.593,09  56.875,01  437.718,08  69.676,20  368.041,88 

Σύνολο Κ.Α. : 221  390.000,00  312.083,35 -77.916,65  3.565.257,80  59.496,02  3.505.761,78  302.638,03  3.203.123,75 

Σύνολο Κ.Α. : 22  390.000,00  312.083,35 -77.916,65  3.565.257,80  59.496,02  3.505.761,78  302.638,03  3.203.123,75 

Σύνολο Κ.Α. : 2  3.267.000,00  1.102.995,08 -2.164.004,92  7.645.569,11  60.635,02  7.584.934,09  1.028.590,79  6.556.343,30 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 

 305.236,30  18.900,89  324.137,19  0,00  324.137,19  148.235,00  0,00  148.235,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 3.119.584,91  254.687,65  3.374.272,56  0,00  3.374.272,56  3.276.032,00  0,00  3.276.032,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 559.579,64  46.701,11  606.280,75  0,00  606.280,75  462.492,00  0,00  462.492,00 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 265.482,80  12.539,80  278.022,60  0,00  278.022,60  194.252,00  0,00  194.252,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 15.569,30  3.156,30  18.725,60  0,00  18.725,60  3.156,30  2.709,30  447,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 

 784.423,69  134.258,12  918.681,81  0,00  918.681,81  917.733,85 -27.165,15  944.899,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

 9.423.904,59  559.698,70  9.983.603,29  103.210,98  10.086.814,27  7.924.964,00  0,00  7.924.964,00 3218.0001 Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

 4.626.233,42  181.256,15  4.807.489,57  164.393,50  4.971.883,07  2.924.654,00  0,00  2.924.654,00 3218.0002 Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

Σελίδα: 23 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 3218  10.849.618,00  10.849.618,00  0,00  15.058.697,34  267.604,48  14.791.092,86  740.954,85  14.050.138,01 

3219 Λοιπά έσοδα. 

 3.403.614,87  244.518,95  3.648.133,82  59.073,12  3.707.206,94  2.806.515,00  0,00  2.806.515,00 3219.0001 Έσοδα από μισθώματα 

 1.249.626,68  263.780,00  1.513.406,68  997,90  1.514.404,58  292.595,00  0,00  292.595,00 3219.0002 Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων 

 481.969,88  0,00  481.969,88  0,00  481.969,88  0,00  0,00  0,00 3219.0003 Από την συμμετοχή λοιπών Δήμων στο σκουπιδότοπο 

 3.043,11  144,00  3.187,11  0,00  3.187,11  1.000,00  1.000,00  0,00 3219.0004 Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης 

 599.629,68  23.175,52  622.805,20  794,32  623.599,52  111.972,00  0,00  111.972,00 3219.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 469.967,87  0,00  469.967,87  0,00  469.967,87  0,00  0,00  0,00 3219.0006 Από τέλη διαφημίσεων 

 16.931.399,64  39.224,73  16.970.624,37  1.985,65  16.972.610,02  8.550.022,00  0,00  8.550.022,00 3219.0007 Από  Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ ΔΩ.) 

 160.989,53  52.987,97  213.977,50  0,00  213.977,50  52.056,88  22.802,88  29.254,00 3219.0008 Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών 

 114.412,67  15.612,52  130.025,19  0,00  130.025,19  157.757,00  0,00  157.757,00 3219.0009 Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων 

 65.114,01  8.702,60  73.816,61  0,00  73.816,61  20.141,00  0,00  20.141,00 3219.0010 Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ 

 173.336,13  45.846,64  219.182,77  433.449,58  652.632,35  611.191,00  0,00  611.191,00 3219.0012 Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης 

 1.658.187,78  7.775,23  1.665.963,01  340,00  1.666.303,01  19.274.687,00  0,00  19.274.687,00 3219.0099 Λοιπά έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3219  31.854.134,00  31.877.936,88  23.802,88  26.509.700,58  496.640,57  26.013.060,01  701.768,16  25.311.291,85 

Σύνολο Κ.Α. : 321  47.730.109,00  47.729.456,03 -652,97  47.088.518,43  764.245,05  46.324.273,38  1.912.966,88  44.411.306,50 

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 

 11.531.107,02  42.631,14  11.573.738,16  59.703,97  11.633.442,13  11.740.694,00  0,00  11.740.694,00 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 1.763.461,40  187.949,27  1.951.410,67  365.472,29  2.316.882,96  581.861,00  0,00  581.861,00 3222.0001 Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων 

 1.969.767,31  54.311,38  2.024.078,69  120.381,03  2.144.459,72  850.052,00  0,00  850.052,00 3222.0002 Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων 

 1.187.529,03  109.284,38  1.296.813,41  182.401,29  1.479.214,70  664.487,00  0,00  664.487,00 3222.0003 Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 12.038.669,98  21.793,86  12.060.463,84  5.111,97  12.065.575,81  8.224.922,00  0,00  8.224.922,00 3222.0004 Από πρόστιμα  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 

 7.290,00  0,00  7.290,00  0,00  7.290,00  0,00  0,00  0,00 3222.0005 Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων 

 11.181,88  175,79  11.357,67  0,00  11.357,67  6.828,00  0,00  6.828,00 3222.0007 Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας 

Σελίδα: 24 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 444.039,07  2.252,40  446.291,47  3.557,13  449.848,60  449.848,00  0,00  449.848,00 3222.0009 Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων 

 209.486,46  940,89  210.427,35  1.571,72  211.999,07  211.999,00  0,00  211.999,00 3222.0010 Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων 

 222.533,65  18.392,62  240.926,27  8.000,00  248.926,27  85.800,00  0,00  85.800,00 3222.0011 Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών 

 3.706.664,56  104.115,13  3.810.779,69  36.568,25  3.847.347,94  102.841,97  1.652,97  101.189,00 3222.0012 Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 

 942.372,06  0,00  942.372,06  0,00  942.372,06  17.659,00  0,00  17.659,00 3222.0016 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 

 328.357,27  32.184,53  360.541,80  57.631,14  418.172,94  388.222,00  0,00  388.222,00 3222.0017 Λοιπά πρόστιμα 

 165.330,95  0,00  165.330,95  101.735,76  267.066,71  120.416,00  0,00  120.416,00 3222.0099 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3222  11.703.283,00  11.704.935,97  1.652,97  24.410.514,45  882.430,58  23.528.083,87  531.400,25  22.996.683,62 

Σύνολο Κ.Α. : 322  23.443.977,00  23.445.629,97  1.652,97  36.043.956,58  942.134,55  35.101.822,03  574.031,39  34.527.790,64 

Σύνολο Κ.Α. : 32  71.174.086,00  71.175.086,00  1.000,00  83.132.475,01  1.706.379,60  81.426.095,41  2.486.998,27  78.939.097,14 

Σύνολο Κ.Α. : 3  71.174.086,00  71.175.086,00  1.000,00  83.132.475,01  1.706.379,60  81.426.095,41  2.486.998,27  78.939.097,14 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 

 0,00  752.696,39  752.696,39  0,00  752.696,39  1.200.000,00  0,00  1.200.000,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 

Σύνολο Κ.Α. : 4111  1.200.000,00  1.200.000,00  0,00  752.696,39  0,00  752.696,39  752.696,39  0,00 

4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 4112.0001 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 

Σύνολο Κ.Α. : 4112  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 411  1.210.000,00  1.210.000,00  0,00  752.696,39  0,00  752.696,39  752.696,39  0,00 

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

 0,00  1.118.652,54  1.118.652,54  0,00  1.118.652,54  1.300.000,00  0,00  1.300.000,00 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

Σύνολο Κ.Α. : 4121  1.300.000,00  1.300.000,00  0,00  1.118.652,54  0,00  1.118.652,54  1.118.652,54  0,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

 0,00  48.154,34  48.154,34  0,00  48.154,34  150.000,00  0,00  150.000,00 4122.0001 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

Σελίδα: 25 από 29 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 4122  150.000,00  150.000,00  0,00  48.154,34  0,00  48.154,34  48.154,34  0,00 

4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 

 0,00  540.253,74  540.253,74  0,00  540.253,74  1.200.000,00  0,00  1.200.000,00 4123.0001 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών 
κλπ 

Σύνολο Κ.Α. : 4123  1.200.000,00  1.200.000,00  0,00  540.253,74  0,00  540.253,74  540.253,74  0,00 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  0,00  50.000,00 4124.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου 

 0,00  80.584,98  80.584,98  0,00  80.584,98  150.000,00  0,00  150.000,00 4124.0003 Τέλη χαρτοσήμου από μισθώματα 

 0,00  16.113,31  16.113,31  0,00  16.113,31  30.000,00  20.000,00  10.000,00 4124.0004 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 4124.0006 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220.000,00  0,00  220.000,00 4124.0007 Κρατήσεις από έσοδα παραχώρησης  χρήσης αιγιαλού του 
άρθρου 13 του ν.2971/2001 

Σύνολο Κ.Α. : 4124  435.000,00  455.000,00  20.000,00  96.698,29  0,00  96.698,29  96.698,29  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 412  3.085.000,00  3.105.000,00  20.000,00  1.803.758,91  0,00  1.803.758,91  1.803.758,91  0,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 

 0,00  677.908,81  677.908,81  0,00  677.908,81  750.000,00  0,00  750.000,00 4131.0001 Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 

 0,00  1.903.965,59  1.903.965,59  0,00  1.903.965,59  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00 4131.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

 0,00  3.382.512,85  3.382.512,85  0,00  3.382.512,85  6.000.000,00  0,00  6.000.000,00 4131.0003 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. 

 0,00  577.856,60  577.856,60  0,00  577.856,60  620.000,00  20.000,00  600.000,00 4131.0005 Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 4131.0006 Εισφορά στο Κ.Υ.Τ. (ταμείο υγείας τεχνικών) 

 0,00  21.429,19  21.429,19  0,00  21.429,19  60.000,00  0,00  60.000,00 4131.0007 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 

 0,00  18.935,29  18.935,29  0,00  18.935,29  40.000,00  0,00  40.000,00 4131.0008 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 

 0,00  12.575,98  12.575,98  0,00  12.575,98  20.000,00  0,00  20.000,00 4131.0009 Εισφορά στο ΤΑΙΣΥΤ 

 0,00  6.427,44  6.427,44  0,00  6.427,44  15.000,00  0,00  15.000,00 4131.0010 Εισφορά στο  ΤΣΑΥ 

 0,00  6.757,20  6.757,20  0,00  6.757,20  10.000,00  0,00  10.000,00 4131.0011 Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 4131.0012 Εισφορά στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 4131.0013 Εισφορά στο ΜΤΠΥ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00  1.500,00 4131.0014 Εισφορά στο Ε.Μ.Π 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 4131.0015 Εισφορά στο Τ.Ε.Ε 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 4131.0019 Εισφορά στο Τ.Υ.Δ.Κ 

 0,00  1.540,56  1.540,56  0,00  1.540,56  25.000,00  0,00  25.000,00 4131.0021 Εισφορά στο Ταμείο Αλληλοβήθειας 

 0,00  10.309,64  10.309,64  0,00  10.309,64  30.000,00  0,00  30.000,00 4131.0022 Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ 

 0,00  376.636,66  376.636,66  0,00  376.636,66  600.000,00  0,00  600.000,00 4131.0023 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 

 0,00  113.039,78  113.039,78  0,00  113.039,78  200.000,00  0,00  200.000,00 4131.0024 Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  7.906,94  7.906,94  0,00  7.906,94  8.000,00  0,00  8.000,00 4131.0025 Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  8.000,00  0,00 4131.0026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ (Κίνητρο 
απόδοσης) 

 0,00  90.287,32  90.287,32  0,00  90.287,32  200.000,00  0,00  200.000,00 4131.0028 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου χρόνου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 4131.0029 Εισφορά 1% εξοδων κίνησης Νομικών υπερ ΟΑΕΔ(Ν.3986/11) 

 0,00  205.854,20  205.854,20  0,00  205.854,20  300.000,00  0,00  300.000,00 4131.0030 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 

 0,00  3.737,92  3.737,92  0,00  3.737,92  5.000,00  0,00  5.000,00 4131.0031 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 

 0,00  467,24  467,24  0,00  467,24  1.000,00  0,00  1.000,00 4131.0032 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΛΑΠΗΕΑΘ 

 0,00  17.111,65  17.111,65  0,00  17.111,65  320.000,00  300.000,00  20.000,00 4131.0099 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών 

Σύνολο Κ.Α. : 4131  11.910.500,00  12.238.500,00  328.000,00  7.435.260,86  0,00  7.435.260,86  7.435.260,86  0,00 

4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 4132.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 

Σύνολο Κ.Α. : 4132  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 413  11.913.500,00  12.241.500,00  328.000,00  7.435.260,86  0,00  7.435.260,86  7.435.260,86  0,00 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  337.344,87  337.344,87  0,00  337.344,87  800.000,00  0,00  800.000,00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  353.122,79  353.122,79  0,00  353.122,79  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Σύνολο Κ.Α. : 4141  1.800.000,00  1.800.000,00  0,00  690.467,66  0,00  690.467,66  690.467,66  0,00 

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 0,00  33.935,02  33.935,02  0,00  33.935,02  140.000,00  0,00  140.000,00 4142.0001 Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

 0,00  53.908,44  53.908,44  0,00  53.908,44  80.000,00  30.000,00  50.000,00 4142.0002 Κρατήσεις από καταλογισμούς, εισόδημα, διατροφή κ.τ.λ. 

 0,00  8.766,66  8.766,66  0,00  8.766,66  120.000,00  0,00  120.000,00 4142.0006 Απόδοση Κράτησης 0,10% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 4142  310.000,00  340.000,00  30.000,00  96.610,12  0,00  96.610,12  96.610,12  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 414  2.110.000,00  2.140.000,00  30.000,00  787.077,78  0,00  787.077,78  787.077,78  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 41  18.318.500,00  18.696.500,00  378.000,00  10.778.793,94  0,00  10.778.793,94  10.778.793,94  0,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

421 Επιστροφές χρημάτων 

4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 

 0,00  5.793,00  5.793,00  0,00  5.793,00  20.000,00  0,00  20.000,00 4211.0001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

Σύνολο Κ.Α. : 4211  20.000,00  20.000,00  0,00  5.793,00  0,00  5.793,00  5.793,00  0,00 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

 0,00  50.600,00  50.600,00  0,00  50.600,00  15.000,00  0,00  15.000,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

Σύνολο Κ.Α. : 4212  15.000,00  15.000,00  0,00  50.600,00  0,00  50.600,00  50.600,00  0,00 

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 

 761,86  89,25  851,11  0,00  851,11  15.000,00  0,00  15.000,00 4213.0001 Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρημάτικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

 8.253,61  40.207,25  48.460,86  0,00  48.460,86  52.000,00  37.000,00  15.000,00 4213.0002 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 4213  30.000,00  67.000,00  37.000,00  49.311,97  0,00  49.311,97  40.296,50  9.015,47 

4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  14.395,21  14.395,21  0,00  14.395,21  100.000,00  0,00  100.000,00 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  896,07  896,07  0,00  896,07  1.000,00  0,00  1.000,00 4214.0002 Επιστροφή απο οφειλές τρίτων υπερ Δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 4214  101.000,00  101.000,00  0,00  15.291,28  0,00  15.291,28  15.291,28  0,00 

4218 Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00  0,00  250.000,00 4218.0001 Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα απο 
κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων. 

Σύνολο Κ.Α. : 4218  250.000,00  250.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

 0,00  369.279,90  369.279,90  0,00  369.279,90  396.835,00  370.000,00  26.835,00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

Σύνολο Κ.Α. : 4219  26.835,00  396.835,00  370.000,00  369.279,90  0,00  369.279,90  369.279,90  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 421  442.835,00  849.835,00  407.000,00  490.276,15  0,00  490.276,15  481.260,68  9.015,47 

Σύνολο Κ.Α. : 42  442.835,00  849.835,00  407.000,00  490.276,15  0,00  490.276,15  481.260,68  9.015,47 

Σύνολο Κ.Α. : 4  18.761.335,00  19.546.335,00  785.000,00  11.269.070,09  0,00  11.269.070,09  11.260.054,62  9.015,47 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 

 0,00  300.000,00  300.000,00  0,00  300.000,00  300.000,00 -700.000,00  1.000.000,00 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για 
δημόσιες επενδύσεις. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000.000,00  1.000.000,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 

 0,00  2.267.591,16  2.267.591,16  0,00  2.267.591,16  2.300.000,00 -8.700.000,00  11.000.000,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 

Σύνολο Κ.Α. : 511  13.000.000,00  2.600.000,00 -10.400.000,00  2.567.591,16  0,00  2.567.591,16  2.567.591,16  0,00 

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 

 0,00  4.000.000,00  4.000.000,00  0,00  4.000.000,00  4.000.000,00  4.000.000,00  0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 

 0,00  8.400.000,00  8.400.000,00  0,00  8.400.000,00  8.400.000,00  8.400.000,00  0,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για 
δημόσιες επενδύσεις. 

Σύνολο Κ.Α. : 512  0,00  12.400.000,00  12.400.000,00  12.400.000,00  0,00  12.400.000,00  12.400.000,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 51  13.000.000,00  15.000.000,00  2.000.000,00  14.967.591,16  0,00  14.967.591,16  14.967.591,16  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 5  13.000.000,00  15.000.000,00  2.000.000,00  14.967.591,16  0,00  14.967.591,16  14.967.591,16  0,00 

 199.848.350,00  7.139.127,05  206.987.477,05  192.844.983,98  1.767.364,62  191.077.619,36  104.065.051,66  87.012.567,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 
31/12/2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 
ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝ 

ΑΝΑΜΟΡ- 
ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.842.000,00 -28.000,00  1.814.000,00  1.532.487,51  10.026,72  1.522.460,79  1.522.460,79  0,00  291.539,21 

00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.102.500,00 -143.560,00  958.940,00  576.188,60  26.602,50  549.586,10  549.586,10  0,00  409.353,90 

00-62 Παροχές τρίτων  376.000,00 -30.800,00  345.200,00  230.536,56  2.230,33  228.306,23  228.306,23  0,00  116.893,77 

00-63 Φόροι - τέλη  66.500,00  70.000,00  136.500,00  35.222,57  11.543,87  23.678,70  23.678,70  0,00  112.821,30 

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα  2.708.997,00 -405.500,00  2.303.497,00  972.062,93  313.188,01  658.874,92  658.874,92  0,00  1.644.622,08 

00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  4.991.000,00 -485.000,00  4.506.000,00  3.905.449,45  72.679,01  3.832.770,44  3.832.770,44  0,00  673.229,56 

00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 9.396.260,00 -1.073.223,92  8.323.036,08  4.747.308,64  220.500,00  4.526.808,64  4.526.808,64  0,00  3.796.227,44 

00-68 Λοιπά έξοδα  275.000,00  15.000,00  290.000,00  23.640,84  14.540,20  9.100,64  9.100,64  0,00  280.899,36 

Σύνολα ΚΑ: 00-6  7.325.586,62  0,00  11.351.586,46  11.351.586,46  671.310,64  12.022.897,10  18.677.173,08 -2.081.083,92  20.758.257,00 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  6.864.720,00 -444.800,00  6.419.920,00  6.379.520,74  232.553,17  6.146.967,57  6.146.967,57  0,00  272.952,43 

10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

10-62 Παροχές τρίτων  1.010.000,00  3.110.000,00  4.120.000,00  3.678.710,01  26.549,24  3.652.160,77  3.652.160,77  0,00  467.839,23 

10-63 Φόροι - τέλη  7.000,00  75.000,00  82.000,00  51.404,43  0,00  51.404,43  51.404,43  0,00  30.595,57 

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα  74.500,00  7.000,00  81.500,00  9.707,77  2.256,20  7.451,57  7.451,57  0,00  74.048,43 

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  904.500,00 -216.500,00  688.000,00  342.423,18  99.775,03  242.648,15  242.648,15  0,00  445.351,85 

Σύνολα ΚΑ: 10-6  1.292.787,51  0,00  10.100.632,49  10.100.632,49  361.133,64  10.461.766,13  11.393.420,00  2.530.700,00  8.862.720,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 94.000,00  0,00  94.000,00  25.779,63  0,00  25.779,63  25.779,63  0,00  68.220,37 

Σελίδα 1 από 5 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχορηγήσεις) 

 130.472,00  0,00  130.472,00  130.472,00  0,00  130.472,00  130.472,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7  68.220,37  0,00  156.251,63  156.251,63  0,00  156.251,63  224.472,00  0,00  224.472,00 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.901.000,00 -630.000,00  2.271.000,00  2.102.119,80  7.822,83  2.094.296,97  2.094.296,97  0,00  176.703,03 

15-62 Παροχές τρίτων  707.000,00 -660.000,00  47.000,00  7.046,28  0,00  7.046,28  7.046,28  0,00  39.953,72 

15-64 Λοιπά γενικά έξοδα  322.000,00 -50.000,00  272.000,00  110.696,25  34.515,60  76.180,65  76.180,65  0,00  195.819,35 

15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  250.000,00 -36.500,00  213.500,00  35.432,13  304,00  35.128,13  35.128,13  0,00  178.371,87 

15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 10.298.460,00  1.600.000,00  11.898.460,00  12.298.725,59  867.552,47  11.431.173,12  11.431.173,12  0,00  467.286,88 

Σύνολα ΚΑ: 15-6  1.058.134,85  0,00  13.643.825,15  13.643.825,15  910.194,90  14.554.020,05  14.701.960,00  223.500,00  14.478.460,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 83.960,00  773.540,00  857.500,00  9.767,20  0,00  9.767,20  9.767,20  0,00  847.732,80 

15-73 Έργα  4.560.664,00  1.351.814,39  5.912.478,39  1.890.954,68  45.675,80  1.845.278,88  1.845.278,88  0,00  4.067.199,51 

15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 0,00  48.000,00  48.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7  4.962.932,31  0,00  1.855.046,08  1.855.046,08  45.675,80  1.900.721,88  6.817.978,39  2.173.354,39  4.644.624,00 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  7.544.700,00  638.399,72  8.183.099,72  6.497.441,50  28.380,66  6.469.060,84  6.469.060,84  0,00  1.714.038,88 

20-62 Παροχές τρίτων  7.308.235,00  1.739.537,89  9.047.772,89  8.857.708,68  31.075,49  8.826.633,19  8.826.633,19  0,00  221.139,70 

20-63 Φόροι - τέλη  35.000,00  0,00  35.000,00  8.430,83  0,00  8.430,83  8.430,83  0,00  26.569,17 

20-64 Λοιπά γενικά έξοδα  2.300,00  0,00  2.300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.300,00 

20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  291.000,00 -57.220,00  233.780,00  210.297,74  4.848,00  205.449,74  205.449,74  0,00  28.330,26 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  1.992.378,01  0,00  15.509.574,60  15.509.574,60  64.304,15  15.573.878,75  17.501.952,61  2.320.717,61  15.181.235,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 172.000,00  0,00  172.000,00  44.619,40  0,00  44.619,40  44.619,40  0,00  127.380,60 

20-73 Έργα  2.747.260,00  70.759,95  2.818.019,95  35.777,82  0,00  35.777,82  35.777,82  0,00  2.782.242,13 

Σύνολα ΚΑ: 20-7  2.909.622,73  0,00  80.397,22  80.397,22  0,00  80.397,22  2.990.019,95  70.759,95  2.919.260,00 

Σελίδα 2 από 5 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.609.000,00  240.500,00  3.849.500,00  3.806.840,23  7.857,01  3.798.983,22  3.798.983,22  0,00  50.516,78 

30-62 Παροχές τρίτων  1.149.000,00 -603.600,00  545.400,00  549.979,94  343.186,00  206.793,94  206.793,94  0,00  338.606,06 

30-64 Λοιπά γενικά έξοδα  41.000,00  4.000,00  45.000,00  34.549,76  1.074,02  33.475,74  33.475,74  0,00  11.524,26 

30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.905.000,00 -757.539,84  1.147.460,16  631.331,04  103.521,42  527.809,62  527.809,62  0,00  619.650,54 

Σύνολα ΚΑ: 30-6  1.020.297,64  0,00  4.567.062,52  4.567.062,52  455.638,45  5.022.700,97  5.587.360,16 -1.116.639,84  6.704.000,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 256.000,00 -101.000,00  155.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  155.000,00 

30-73 Έργα  13.854.750,00  2.934.252,55  16.789.002,55  3.973.909,75  409.696,91  3.564.212,84  3.564.212,84  0,00  13.224.789,71 

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 468.300,00  78.688,00  546.988,00  20.655,60  861,00  19.794,60  19.794,60  0,00  527.193,40 

Σύνολα ΚΑ: 30-7  13.906.983,11  0,00  3.584.007,44  3.584.007,44  410.557,91  3.994.565,35  17.490.990,55  2.911.940,55  14.579.050,00 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.150.000,00 -142.500,00  1.007.500,00  985.159,95  7.509,19  977.650,76  977.650,76  0,00  29.849,24 

35-62 Παροχές τρίτων  416.000,00 -355.000,00  61.000,00  47.727,35  0,00  47.727,35  47.727,35  0,00  13.272,65 

35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  126.000,00 -15.000,00  111.000,00  15.599,40  0,00  15.599,40  15.599,40  0,00  95.400,60 

Σύνολα ΚΑ: 35-6  138.522,49  0,00  1.040.977,51  1.040.977,51  7.509,19  1.048.486,70  1.179.500,00 -512.500,00  1.692.000,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

35-73 Έργα  70.000,00  79.745,41  149.745,41  62.464,60  4.623,11  57.841,49  57.841,49  0,00  91.903,92 

Σύνολα ΚΑ: 35-7  97.903,92  0,00  57.841,49  57.841,49  4.623,11  62.464,60  155.745,41  79.745,41  76.000,00 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  671.000,00  10.000,00  681.000,00  656.865,84  0,00  656.865,84  656.865,84  0,00  24.134,16 

40-62 Παροχές τρίτων  7.000,00 -5.000,00  2.000,00  991,00  0,00  991,00  991,00  0,00  1.009,00 

40-64 Λοιπά γενικά έξοδα  0,00  1.000,00  1.000,00  274,78  0,00  274,78  274,78  0,00  725,22 

40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  67.500,00 -3.500,00  64.000,00  45.342,15  0,00  45.342,15  45.342,15  0,00  18.657,85 

Σελίδα 3 από 5 

  "Co-operation system S.A." 
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Σύνολα ΚΑ: 40-6  44.526,23  0,00  703.473,77  703.473,77  0,00  703.473,77  748.000,00  2.500,00  745.500,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 23.000,00  13.000,00  36.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36.000,00 

40-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 1.461.200,00 -667.530,00  793.670,00  48.277,42  48.277,42  0,00  0,00  0,00  793.670,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7  829.670,00  0,00  0,00  0,00  48.277,42  48.277,42  829.670,00 -654.530,00  1.484.200,00 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  220.200,00 -19.074,60  201.125,40  187.846,46  523,26  187.323,20  187.323,20  0,00  13.802,20 

45-62 Παροχές τρίτων  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  15.000,00  0,00  15.000,00  5.681,68  0,00  5.681,68  5.681,68  0,00  9.318,32 

Σύνολα ΚΑ: 45-6  23.120,52  0,00  193.004,88  193.004,88  523,26  193.528,14  216.125,40 -29.074,60  245.200,00 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

50-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  415.000,00  415.000,00  328.642,04  86.484,65  242.157,39  242.157,39  0,00  172.842,61 

Σύνολα ΚΑ: 50-6  172.842,61  0,00  242.157,39  242.157,39  86.484,65  328.642,04  415.000,00  415.000,00  0,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.014.000,00 -74.000,00  2.940.000,00  2.851.881,57  416,47  2.851.465,10  2.851.465,10  0,00  88.534,90 

70-62 Παροχές τρίτων  449.000,00 -77.900,00  371.100,00  113.751,94  639,70  113.112,24  113.112,24  0,00  257.987,76 

70-64 Λοιπά γενικά έξοδα  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  2.013.100,00 -796.191,83  1.216.908,17  763.346,31  187.966,70  575.379,61  575.379,61  0,00  641.528,56 

Σύνολα ΚΑ: 70-6  988.551,22  0,00  3.539.956,95  3.539.956,95  189.022,87  3.728.979,82  4.528.508,17 -947.591,83  5.476.100,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 1.077.000,00 -809.900,00  267.100,00  4.315,20  2.876,80  1.438,40  1.438,40  0,00  265.661,60 

70-73 Έργα  6.254.474,00 -116.175,00  6.138.299,00  1.079.134,20  93.214,81  985.919,39  985.919,39  0,00  5.152.379,61 

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 120.000,00 -120.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7  5.418.041,21  0,00  987.357,79  987.357,79  96.091,61  1.083.449,40  6.405.399,00 -1.046.075,00  7.451.474,00 

80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Σελίδα 4 από 5 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 

ΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 

ΘΕΝ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε. 

80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  5.592.200,00  2.260.808,00  7.853.008,00  3.862.006,64  921.129,03  2.940.877,61  2.940.877,61  0,00  4.912.130,39 

80-82 Λοιπές αποδόσεις  18.435.944,00  1.115.000,00  19.550.944,00  11.406.544,81  278.346,88  11.128.197,93  11.128.197,93  0,00  8.422.746,07 

80-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 68.333.406,00  0,00  68.333.406,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  68.333.406,00 

Σύνολα ΚΑ: 80-8  81.668.282,46  0,00  14.069.075,54  14.069.075,54  1.199.475,91  15.268.551,45  95.737.358,00  3.375.808,00  92.361.550,00 

Άλλες υπηρεσίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 

πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

 1.964.248,00 -577.403,67  1.386.844,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.386.844,33 

Σύνολα ΚΑ: 9  1.386.844,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.386.844,33 -577.403,67  1.964.248,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  125.305.248,14  0,00  81.682.228,91  81.682.228,91  4.550.823,51  86.233.052,42  206.987.477,05  7.139.127,05  199.848.350,00 

Σελίδα 5 από 5 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015 

  

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 59.643,23 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (297/470313-82) - ΚΑΜΕΙΡΟΥ 27.386,76 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54521200) - ΚΠ ΤΠΔ 13.822.420,69 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/545254-66) - ΕΑΠ 6.743,84 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526787) - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 4.626.228,64 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526860) - ΕΙΣΠΡ ΓΓΠΣ 4.055,72 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526944) - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 66.569,22 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527082) - ΣΑΤΑ 15.073,23 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527165) - ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 1.193.223,65 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2710606780001011) - 

ΑΝΕΓ.ΒΡΕΦΟΝΗΠ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ 

52,96 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606700000010) - ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛ Α/ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

8.497,41 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780022017) - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜ ΕΞΟΠΛ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

2.498,29 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780027019) - ΒΡΕΦ.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜ 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

17.416,50 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780029011) - ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜ.ΣΧΟ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

16.729,40 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780030012) - ΑΝΕΓΕΡΣΗ 20ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ 

ΟΛΟΗΜ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

5.153,31 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780038013) - 

ΟΛΟΚΛ.ΑΠΟΚΑΤ.ΚΤΗΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

45.338,70 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780043010) - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚ/ΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

35.737,55 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780002013) - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛ. Κ ΠΡΟΜ. ΕΞ, 

2.290,98 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780025019) - ΠΡΟΜ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ ΣΤΑΘ 

ΠΟΔΗΛ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

44.445,76 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780028023) - ΠΡΟΜΗΘ.ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤ.ΕΞΟΠΛ.ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤ ΧΩΡΩΝ 

4.692,55 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780029014) - ΑΝΑΠΛ. ΣΤΟ ΙΣΤΟΡ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣ.ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 

28.753,20 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2713606700019010) - ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ 

Α/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 22/11-25/11 & 4/12/2013 

133.033,79 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2713606780028010) - 

ΒΡΕΦΟΝ,ΣΤΑΘΜ.ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 

44.616,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (3012106180041012) -  ΕΞΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

164.509,29 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (3012106180076019) - ΕΞΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

51.873,60 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (514157100004021) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

195,00 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (712145580002012) - ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Ε.Τ.Α. ΞΕΝΩΝΑΣ 69.487,20 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (712145580027010) - ΕΠΙΧ. ΕΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

20.406,61 

ALPHA  (593002002001429) - ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 1.766,39 

ALPHA  (640002002025837) - ΠΡ ΔΩΔ 1699512 ΗΜΕΡ ΕΙΣΠΡ 2.713,66 
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ALPHA  (640002002039809) - ΠΡ ΔΩΔ 505000482 ΠΑΙΔ ΣΤ ΚΔΑΠ 39.128,52 

ALPHA  (640002002039817) - ΠΡ ΔΩΔ 505000504 ΚΗΦΗ 4.500,60 

ALPHA  (640002002039825) - ΠΡ ΔΩΔ 505000512 ΔΙΑΥΛΟΣ 5.546,86 

ALPHA  (640002002039841) - ΠΡ ΔΩΔ 505000539 ΣΑΤΑ 181.641,45 

ALPHA  (640002002039868) - ΠΡ ΔΩΔ 505000555 LEO PRO 5.246,33 

ALPHA  (799002002002244) - ΙΑΛΥΣΟΣ 35.466,32 

ALPHA  (799002002006982) - ΠΡ ΔΩΔ 7135521 ΑΠΟΔ ΓΓΠΣ 0,41 

ALPHA  (913002001000117) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 84231231 ΚΑΛΛΙΘ 30.718,63 

ALPHA  (913002002014115) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 87843840 64.973,06 

ALPHA  (913002203000828) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 87905951 ΠΑΡΕΠΙΔ 1.646,79 

EUROBANK ERGASIAS (200091701) - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 69.616,58 

EUROBANK ERGASIAS (200286177) - ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 23,20 

EUROBANK ERGASIAS (200286270) - ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 328.049,47 

EUROBANK ERGASIAS (200345882) - ΠΡ ΤΑΧ ΤΑΜ 893257842 65.355,57 

EUROBANK ERGASIAS (200592022) - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6,62 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199111) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 295,99 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199269) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΛΙΝΔΙΩΝ 60,86 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6388030021380) - ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3880300213860 12.969,50 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114093180) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0218606424 ΔΗΦΟΔΩ 152.198,94 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163242) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0230353425 43,64 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163269) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0230354420 ΥΠΕΣΔΔΑ 83.475,58 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114172811) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0231121420 ΔΕΣΜ ΣΑΤΑ 37,11 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114178711) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0231800425 0,03 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115832440) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0392087421 25.079,18 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115901093) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0400672421 ΕΑΠ 777.384,56 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ (3305017058123) - ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΡΟΔΟΥ 

0,01 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.405.018,94 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2015 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕΣ) 

Αριθμός Αξ. Τράπεζα Δικαιούχος Κατάσταση Αξ. Ημ. 
Έκδοσης 

Ποσό 

37591793-4 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. Ανεξόφλητο 11/9/2015 348,17 

37154347-9 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ανεξόφλητο 5/11/2015 130,34 

37154347-9 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Π. ΦΩΤΑΚΗΣ Ανεξόφλητο 5/11/2015 75,40 

37154330-4 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 20,00 

38431362-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 1.774,04 

37591798-5 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΑ Ο.Ε. Ανεξόφλητο 31/12/2015 704,25 
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37189156-0 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΡΙΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι.-
ΔΙΑΚΟΦΙΛΛΙΙΠΠΗΣ Ε. ΟΕ 
ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΡΟΔΟΥ 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 207,66 

37591803-5 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΑΛΑΠΟΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 731,60 

37591815-9 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. Ανεξόφλητο 31/12/2015 385,70 

37591801-9 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΡΟΔΟΥ 
Ε.Π.Ε. 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 857,38 

37591814-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 963,60 

37591797-7 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 140,00 

37189055-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 1.524,95 

37591804-3 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 865,03 

37591808-6 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 758,27 

37591800-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΑΣΙΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΧΑΣΙΛΑ 
ΜΟΣΧΟΥΛΑ- ΧΑΣΙΛΑΣ 
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Ο.Ε. 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 316,06 

37591806-0 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 753,20 

37591812-4 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 1.692,75 

37591810-8 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΜΑΝΩΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 1.053,63 

37591813-2 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Ανεξόφλητο 31/12/2015 2.901,32 

37189052-7 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 579,62 

37189047-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΡΟΔΟΥ 
Ε.Π.Ε. 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 193,10 

37189058-6 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 960,33 

37189050-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.ΠΑΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Ανεξόφλητο 31/12/2015 375,38 

37189057-8 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΑΝΤΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΣΠΥΡΟΣ 

Ανεξόφλητο 31/12/2015 369,60 

37189059-4 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανεξόφλητο 31/12/2015 1.097,77 

37189054-3 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΟΔΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 834,18 

37591805-1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 358,40 

37591799-3 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΒΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 468,35 

37189053-5 ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ανεξόφλητο 31/12/2015 756,11 

    ΣΥΝΟΛΟ     22.196,19 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Σήμερα την 31η Δεκεμβρίου 2015 στα κεντρικά γραφεία της Ταμειακής Υπηρεσίας Δ. Ρόδου 

καταμετρήθηκαν τα μετρητά και οι εισπρακτέες επιταγές που υπήρχαν στα χρηματοκιβώτια όλων 

των εισπρακτικών σημείων του Δήμου και ευρέθησαν να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 

πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (59.643,23€). 

Συγκεκριμένα, ευρέθησαν : 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  ΤΩΝ : 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

200 € 5 1.000,00 

100 € 310 31.000,00 

50 € 480 24.000,00 

20 € 122 2.440,00 

10 € 66 660,00 

5 € 11 55,00 

ΣΥΝΟΛΟ 59.155,00 € 

Επίσης, ευρέθησαν κέρματα όλων των αξιών, συνολικού ποσού 488,23€.  

Συγκεκριμένα, ευρέθησαν : 
ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΩΝ  : 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

2 € 156   312,00 

1 € 128   128,00 

0,5 € 80     40,00 

0,2 € 41       8,20 

0,02 € 1       0,02 

0,01 € 1        0,01 

   ΣΥΝΟΛΟ        488,23 € 

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ:         59.643,23 € 

 

 Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
  

 Η Επιτροπή,  

  

 λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  
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 την, υπ’ αριθμ. 2/101827/02-12-2016, εισήγηση του ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν έγγραφα-έντυπα, 

 την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 το αρ. 163 του ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει. 

 τα αρ. 40 έως και 43 του Β.Δ. 17.5/15.6.1959, όπως αυτά ισχύουν. 

 τα αρ. 164 & 169, παρ. 1 ν. 4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), όπως αυτά ισχύουν  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τον προέλεγχο Απολογισμού για το οικ. έτους 2015, Δήμου Ρόδου, βάσει της 

εισηγήσεως της Δημοτικής Ταμία του Δήμου Ρόδου, κας Κατσαρά Ανθής με αρ. πρωτ. 

2/101827/02-12-2016, καθώς και των συνημμένων δικαιολογητικών-παραστατικών, όπως αυτά 

παρατέθηκαν και προαναφέρθηκαν ανωτέρω και  παραπέμπει το θέμα για να εξεταστεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. 

   Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα δικαιολογητικά-παραστατικά που αφορούν τον προέλεγχο του 

Απολογισμού και παρατέθηκαν (δικαιολογητικά-παραστατικά με αύξοντες αριθμούς 1,2,3,4,5,6), 

ή προαναφέρθηκαν ανωτέρω και λόγω του υπέρογκου αριθμού τους δεν υπάρχει δυνατότητα να 

συμπεριληφθούν, αυτά καθ’ αυτά, στο σώμα της παρούσας απόφασης (δικαιολογητικά-

παραστατικά με αύξοντες αριθμούς 7,8,9), λογίζονται ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, και υπέχουν, 

συνολικά, θέση εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ρόδου, ως κατωτέρω: 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικ. χρήσης 2015, με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015». 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικ. έτους 2015, ο οποίος έπεται του 

αντιστοίχου Ανακεφαλαιωτικού.  

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικ. έτους 2015, ο οποίος έπεται του 

αντιστοίχου Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με Λογιστικά Υπόλοιπα την 31/12/2015 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού 

Δήμου Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ». Στον εν λόγω Πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ» 

το σύνολο των μετρητών και εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31.12.2015 στο 

Χρηματοκιβώτιο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα εισπρακτικά 

σημεία της νήσου. Τα εν λόγω ποσά βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα λογιστικά 

υπόλοιπα που δόθηκαν με σχετικές, συνημμένες στο εν λόγω δικαιολογητικό, επιστολές όλων 

των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και σχετικές κινήσεις της Τράπεζας Ελλάδος. 

5. Λίστα χρεωστικών Κυκλοφορουσών Επιταγών την 31.12.2015 με τίτλο «ΛΙΣΤΑ 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΝ 31/12/2015)», όπου έχουν 

καταγραφεί: οι αριθμοί Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εξοφλήθηκαν με 

εκάστη εκ των προαναφερθεισών Επιταγών, ο αριθμός κάθε επιταγής, ο Δικαιούχος αυτής, το 

ποσό και το τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί.  

6. Το από 31.12.2015 Πρωτόκολλο Καταμέτρησης Μετρητών που υπήρχαν στο 

χρηματοκιβώτιο του Δ. Ρόδου την αυτή ημερομηνία. 

7. Έξι Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2015 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΜΙΣΘ. 

(από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας). 

8. Έξι Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2015 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΜΙΣΘ. 

(από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας).  

9. Δύο Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. έτους 

2015 (Σειράς Α, ελεγμένα προληπτικά και ΑΝΕΥ Σειράς, μη ελεγμένα προληπτικά ). 
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ΘΕΜΑ 5
ο                                                                                                                          

 Απόφ. 502/2016  (Α.Δ.Α: Ω5ΓΟΩ1Ρ-ΩΘΩ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για «Προμήθεια φαγητού catering για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού 

γυμνασίου Ρόδο, έτους 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.000,00 ευρώ με φπα. 

 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ. 

πρωτ.2/101688/2-12-2016) 

 

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

προμηθειών της δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/101688/2-12-2016 και ανέφερε 

προφορικά ότι το θέμα πρέπει να αποσυρθεί γιατί έπρεπε να περάσει πρώτα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και έπειτα από την Οικονομική Επιτροπή 

 Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

   το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Αποσύρει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τον τίτλο Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια φαγητού catering για τη 

σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Ρόδο, έτους 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

64.000,00 ευρώ με φπα, με την αιτιολογία ότι έπρεπε να προηγηθεί της απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διαδικασία που δεν ακολουθήθηκε. 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο                                                                                                                                    

 Απόφ. 503/2016  (Α.Δ.Α: 7ΓΡ9Ω1Ρ-ΣΨΤ) 

Ανάκληση της αριθμ. 480/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

(Εισήγηση Τμήματος  Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου) 

 

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

προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:   

 «Θέμα :Ακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών. 

 Παρακαλώ όπως πάρετε απόφαση για την ακύρωση του διαγωνισμού (ανάκληση Απόφασης 

480/2016 Ο.Ε.), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης 

εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλουδών, λόγω πλημμέλειας των αποφάσεων του διαγωνισμού 

(δεν υπάρχει απόφαση έγκρισης διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ.)  με συνέπεια να βλάπτεται η 

νομιμότητα του διαγωνισμού».                 
  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου)   

 Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  
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 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   

   το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Ανακαλεί την απόφαση 480/2016 (Α.Δ.Α.:73ΗΗΩ1Ρ-ΓΩ5)  «Κατάρτιση όρων διακήρυξης και 

έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα των Πεταλούδων 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.000,00 €» λόγω πλημμέλειας των αποφάσεων του διαγωνισμού 

(δεν υπάρχει απόφαση έγκρισης διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ.)  με συνέπεια να βλάπτεται η 

νομιμότητα του διαγωνισμού». 

 

 
ΘΕΜΑ 7

ο                                                                                            
 Απόφ. Ορθή Επανάληψη 504/2016  (Α.Δ.Α: 7Ξ9ΛΩ1Ρ-ΟΥΕ ) 

Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης προθεσμίας του επιχειρηματικού σχήματος με την 

επωνυμία «Στήριξης Τεχνική Α.Ε. – Πάνου ΑΕΒΕ», ως φορέας διαχείρισης του 

«Οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και 

Φως)   

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ  με αρ. πρωτ.: 2/98758/22-11-

2016) 
ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του νομικού συμβούλου του 

δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ  ως εξής:   

 

 «ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας 

Στην από 31-8-2016 αίτηση του Επιχειρηματικού Σχήματος με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – 

ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ», ως φορέα διαχείρισης του «Οπτικοακουστικού Θεάματος στον Δημοτικό Ανθόκηπο 

Πλατείας Ρίμινι Ρόδου (πρώην Ήχος και Φως)» ζητήθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής Μελετών-

Αδειοδοτήσεων που σύμφωνα με το από 28-1-2016 προσύμφωνο έληγε την 28-9-2016, επί τρίμηνο, δηλ. 

μέχρι 28-12-2016 και με την με αριθμό 368/13.09.2016 απόφαση σας (ΑΔΑ: ΩΘΘΕΩ1Ρ-Β05) εγκρίθηκε η 

εν λόγω παράταση, κριθέντος βάσιμου του αιτήματος, επειδή η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα 

του φορέα αλλά σε καθυστέρηση εγκρίσεων της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 

(ΚΑΣ). 

Ηδη, μη εκπνεύσασας της παρατάσεως, επανέρχεται  το Επιχειρηματικό Σχήμα και με την από 15-11-

2016 και με αρ. πρωτ. 2/96350/15-11-2016  νεώτερη αίτηση του, αιτείται περαιτέρω πρόσθετη παράταση 

προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή  μέχρι την 28η Απριλίου 2016, με την αιτιολογία ότι «το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση επί της υποβληθείσας μελέτης, η 

οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί στην όποια απόφαση του Κ.Α.Σ., να ακολουθήσει η εκπόνηση των 

απαραίτητων μελετών εφαρμογής, η έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και η έγκριση από τη 

Δν/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου» . 

Επειδή και πάλιν η έγκριση του αιτήματος υπάγεται στην αρμοδιότητά σας και κατά την άποψή 

μας, εφόσον προκύπτει βασιμότητα του αιτήματος και καθυστέρηση μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα 

του φορέα, γνωμοδοτούμε υπέρ της χορήγησής της, είτε επί το τετράμηνον, είτε επί όσον χρόνον 

κρίνετε ικανόν, είτε κατά έναν μήνα από την έγκριση της μελέτης από το ΚΑΣ, της τελικής απόφασης 

υπαγόμενης στην κρίση σας».                 
(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ)   

 Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση του νομικού συμβούλου   

  Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Εγκρίνει την περαιτέρω πρόσθετη παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών  για την υποβολή 

Μελετών-Αδειοδοτήσεων, δηλαδή  μέχρι την 28η Απριλίου 2016, στο επιχειρηματικό σχήμα με την 

επωνυμία «Στήριξης Τεχνική Α.Ε. – Πάνου ΑΕΒΕ, ως φορέας διαχείρισης του «Οπτικοακουστικού 

θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου», με την αιτιολογία ότι «το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση επί της υποβληθείσας μελέτης, η οποία θα 

πρέπει να προσαρμοστεί στην όποια απόφαση του Κ.Α.Σ., να ακολουθήσει η εκπόνηση των 

απαραίτητων μελετών εφαρμογής, η έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και η έγκριση από τη 

Δν/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου». 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο                                                                                             

 Απόφ. 505/2016  (Α.Δ.Α: Ψ160Ω1Ρ-ΑΜΝ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 

μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου»   

 (Εισήγηση Δ/νσης καθαριότητας και ανακύκλωσης με αριθμ. πρωτ.2/101803/2-12-2016) 

 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/101803/02-12-2016 ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και όρων ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού 

εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» 

   Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την μελέτη καθώς και τους όρους διεξαγωγής του ανοικτού 

δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια με 

χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου», και παρακαλούμε 

για την έγκρισή τους από εσάς. 

 Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη) 

 

Εν συνεχεία, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο της για τη 

μελέτη και τους όρους του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

της «Προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος 

έργο», προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στους ήδη διανεμηθέντες 

όρους της διακήρυξης, ως εξής: 
  

 

«ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΕΣ  ΟΡΟΥΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Σελίδα 4 άρθρο 2 παρ.1 γίνεται : Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, που 

θα γίνει με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 193 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων), το Ν. 3775/2009 και την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρείται προμήθεια 

κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

2. Σελίδα 5 το κάτω από τον πίνακα γίνεται : Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής ανά ομάδα (Α, 

Β). 

3. Σελίδα 7 άρθρο παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από  προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) 

ημερών, ή μετά από σύμπτυξη των διαδικασιών τουλάχιστον 30 ημέρες  από  την ημερομηνία 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο  

27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).  

4. Σελίδα 8: προστίθεται ως  

6.Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στην διαδυκτιακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ  

7.Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http ://www. 

promitheus.gov.gr. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης  στην επίσημη 

εφημερίδα της Ε.Ε.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο  διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». 

5. Σελίδα 9 γίνεται : Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της 

ποσότητας των ειδών της κάθε ομάδας της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

διακήρυξης. 

6. Σελίδα 13 : στο α 3 η εγγύηση καλής λειτουργίας από 2 έτη γίνεται ένα έτος 

7. Σελίδα 25 : 11.3.2 γίνεται : Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) 

προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της 

εκτιμώμενης αξίας τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.160.564,52 €.  

8. Σελίδα 25 : 11.3.2 γίνεται : Μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 

που καλύπτεται από τη σύμβαση, των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 50% της  εκτιμώμενης αξία τους παρούσας σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 580.282,23 €. 

9. Σελίδα 32  άρθρο 14  

Το i γίνεται : Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο 

Το ii γίνεται : Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο 

Το iii γίνεται : β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον προσωρινό 

ανάδοχο.  

Άρθρο 14 στο τέλος του γίνεται : Επίσης όλοι οι Οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν πιστοποιητικό 

του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005  

10. Σελίδα 40 άρθρο 17 παρ. 17.2 στην αρχή προστίθεται : Στις εν λόγω προδικαστικές προσφυγές 
(ενστάσεις) εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (όργανα και διαδικασίες) , 

όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 

377 “Καταργούμενες διατάξεις” και της παρ. 11 του άρθρου 379 “Έναρξη ισχύος”. 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/101803/02-12-2016 της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου,  

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής 
ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art377_1_27
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art377_1_27


167 

 

(leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» με συνολικό προϋπολογισμού 
1.439.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»,  ως κατωτέρω: 
 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμαρχος  Ρόδου 

διακηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια με 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» για τις 

ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.439.100,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής και όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 13 της 

παρούσης.   

 ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις 
Έχοντας υπόψη:         

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

3. Τις διατάξεις του Ν.1665/1986 «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» (Α΄ 194) 

4. Τις διατάξεις του Ν.2367/1995 ΦΕΚ Α΄261 περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλες 

διατάξεις 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (Α΄ 107) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄141).  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 248). 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007,Διαχείριση , έλεγχος   και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 267). 

10. Τον Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  

το Π.Δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθ. 20977/2007 ( 

Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’i, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

11. Τις διατάξεις του  Ν.  4146/2013  «Διαμόρφωση  Φιλικού  Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 90)  

12. Το Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/21.07.2009 τεύχοςΑ΄) Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και 

άλλες διατάξεις. 

13. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

14. Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
15. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” 

(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 

(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 
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16. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

17. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

18. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 

4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

20. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών   στις 

εμπορικές συναλλαγές). 

22. Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

23. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

24. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

25. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

26. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες” και την υπ’ αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 

113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και στα 

δημοτικά ΝΠΔΔ]. (έως 31/12/2016). 

27. Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

28. Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

29. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

30. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα 

“Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 

31. Την με αριθμ. 77343/31-10-2016 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου περί έγκρισης αγοράς απορριμματοφόρων από το ελεύθερο εμπόριο με χρηματ/τική 

μίσθωση.  

32. Την αριθ. 212/21-6-2016 (ΑΔΑ: 7Σ80Ω1Ρ-3ΝΗ ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ανάληψης δαπάνης 

33. Την αριθ. ……./……. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.  

34. Την υπ. αριθμ. 542/15-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΡΔΩ1Ρ-4Θ4) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου περί έγκρισης αναγκαιότητας της «Προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση 

(leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» για τις ανάγκες της διεύθυνσης 

καθαριότητας και ανακύκλωσης προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση, πενταετούς διάρκειας, και 

συνολικού προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.439.100€ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα 

εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

35. Την υπ’ αριθμ. 304/29-07-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΒΞΩ1Ρ-ΕΑΟ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου περί δέσμευσης πίστωσης όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 
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Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ 2016 

A/A Κ.Α. 
ΤΙΤΛΟΣ 

Κ.Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€) 

1 20-6244.0001 

LEASING 

ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

18.806,67 

2 20-6243.0001 

LEASING  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
5.178,33 

 

Σύνολο Πιστώσεων Προϋπολογισμού 2016 23.985,00 

 

36. Το έντυπο πολυετούς προγραμματισμού δαπάνης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, όπου αναφέρεται ότι η δέσμευση είναι πολυετής και θα βαρύνει το προϋπολογισμού 

του δήμου για τα έτη 2017-2021 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα και την αριθμ. 542/2016 

απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 3/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

A/A Κ.Α. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΕΤΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

ΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ  Κ.Α. 

1.1 

20-6244.0001 

221.918,67€ 2017 

 

LEASING 

ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

1.2 221.918,67€ 2018 

1.3 221.918,67€ 2019 

1.4 221.918,67€ 2020 

1.5 221.918,67€ 2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

1.109.593,35  € 5 

2.1 

20-6243.0001 

61.104,33€ 2017 

LEASING  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

2.2 61.104,33€ 2018 

2.3 61.104,33€ 2019 

2.4 61.104,33€ 2020 

2.5 61.104,33€ 2021 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

305.521,65 € 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2021 
1.415.115,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2021 

 

23.985,00 € + 1.415.115,00 €  

=  1.439.100,00 € 

 

 



170 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

 Αντικείμενο προμήθειας –Προϋπολογισμός 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, που θα γίνει με διεθνή ανοικτό 

διαγωνισμό για ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου η οποία 

σύμφωνα με το άρθρο 193 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το Ν. 3775/2009 

και την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρείται προμήθεια κινητού μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

2. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι πέντε (5) έτη, και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 

ανέρχεται στο 1.439.100€ (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

3. Η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται σε πέντε (5) έτη. Μετά δε  την αποπληρωμή των δόσεων τα 

δημοπρατούμενα είδη περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου με αντίτιμο ένα (1) 

Ευρώ. 

4. Τα δημοπρατούμενα είδη είναι τα εξής: 

Α/Α Είδος Τεμάχια  CPV 

1 
Απορριμματοφόρα οχήματα, τύπου πρέσας 

χωρητικότητας  16m
3
 

5 34144512-0 

2 
Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας  

5-6 m
3
 

1 34144431-8 

 

O προϋπολογισμός είναι ο ακόλουθος: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α ΔΑΠΑΝΗ 

Φ.Π.Α. 24% 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α 

: 

910.000,00€ 218.400,00€ 1.128.400,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 

: 

250.564,52€ 60.135,48€ 310.700,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 

Α ΚΑΙ Β: 

1.160.564,52€ 278.535,48€ 1.439.100,00€ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής ανά ομάδα                (Α, Β). 

 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου Ρόδου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Αναθέτουσα Αρχή –  Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1 Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ρόδου 

2 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών  για την «Προμήθεια με 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» με τους 

όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Τόπος παράδοσης: Αμαξοστάσιο Δήμου 

Ροδίων – Κωδικός NUTS ΕL                    GR 421.- Νομός Δωδεκανήσου 

3 Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες  επιθυμούν και πάντα για 

το σύνολο των τεμαχίων που αφορά την προμήθεια κάθε ομάδας .  

 ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Ορισμοί 

Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής 

όρους:  

«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Ρόδου  

«Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.  

«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει 

προσφορά.  

«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι 

αξιολόγησης των προσφορών, είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την 

γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, 

καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, δηλαδή την 

αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 

συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

«Επιτροπή Ενστάσεων»: Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων 

ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, τα μέλη της οποίας 

είναι διαφορετικά από της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προμήθεια, και θ’ 

αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με την κάθε αναθέτουσα αρχή 

χωριστά, μετά την νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, για 

την κατακύρωση των αποτελεσμάτων.  

«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν, που εκδίδει η 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 

συγκεκριμένος διαγωνισμός.  

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και 

την οικονομική προσφορά.  

«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική 

απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες 

προσφορά που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό 

έντυπο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για συμπλήρωση του ΕΕΕΣ https://ec.europa.eu 

/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  (βλέπε άρθρ. 8
ο
 της παρούσας).   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση 

αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή 

από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται 

επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).   

«Σύμφωνητικό»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος συμφωνητικό, νοείται η 

γραπτή συμφωνία της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας 

αποτελούν τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περίπτωσης 14 παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας 

αυτής.   

 ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, ύστερα από  προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, ή μετά 

από σύμπτυξη των διαδικασιών τουλάχιστον 30 ημέρες  από  την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο  27 

παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).  

Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας  της 

τελευταίας ημέρας της προθεσμίας, όπως ορίζεται παρακάτω :  

            
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(ΚΗΜΔΗΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.g

ov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…/…/2016 ............... …/…/2016 …/…/2016 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης 

(άρθρ. 32 παρ. 2
α
  Ν. Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.   

ΆΡΘΡΟ 6
ο
 

Κανόνες δημοσιότητας - Λήψη Πληροφοριών - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος και θα δημοσιευθεί:   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

(ΦΕΚ). 

2. Σε δύο οικονομικές εφημερίδες  

3. Σε μία τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα αν εκδίδεται  

4. Σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδες του Νομού εφόσον εκπληρώνουν τις 

προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην αριθ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 

1716/Β/17.8.2015) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει, καθώς και  

5. στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο διαδικτυακό τόπο 

http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

6. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στην διαδυκτιακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 

7. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη 

εφημερίδα της Ε.Ε.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».     

 

Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με πλήρη πρόσβαση αμέσως 

μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ρόδου στη διεύθυνση: www.rhodes.gr 

 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις           για το 

περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, αυτές παρέχονται μέχρι έξι (6) μέρες                πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον οι πληροφορίες αποσταλούν το 

αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (…./…../…… & ώρα 

……….) 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του δικτυακού τόπου του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 

pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

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

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 

τον ανάδοχο που ανακηρύχθηκε με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

(παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του 

Ν. 4412/16).  

http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.sites.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7o 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση , 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 και, στο 

άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική      προσφορά » και  

β)   ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο Σύστημα.  

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας των 

ειδών της κάθε ομάδας της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

διακήρυξης.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, δηλώνοντας και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει.  

 

ΑΡΘΡΟ 8o.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και  το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :  

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf 

σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:   

1.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 12 

της παρούσης διακήρυξης.  

2.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ), το οποίο προβλέπεται στο 

άρθρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986 και το οποίο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά 

προκαταρκτική απόδειξη  προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα, δεν συντρέχει ένας από 

τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας και ότι  ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης         ( άρθρο 11 ). Το ΕΕΕΣ  υπογράφεται 

ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν πέραν των ανωτέρω και τα ακόλουθα:  
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 ότι  έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους    

 τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των πέντε (5) 

μηνών   

 τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες 

για τα οχήματα και τους έξι (6) μήνες για το Μ.Ε. από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού 

 ότι  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε  

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να  υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο  79 παρ.5 Ν. 

4412/2016). 

  

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΕΕΣ) 

(1) Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί  στο  διαδικτυακό  τόπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases 

/espd/filter?lang=el  το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. Το αρχείο αυτό το 

αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή παράγει 

το ΕΕΕΣ και σε μορφή αρχείου .pdf., το οποίο αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο είτε 

ως χωριστό αρχείο, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, είτε ενσωματωμένο στο κείμενο 

της Διακήρυξης. Το .xml αρχείο το παράγει επικουρικά για τη διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων. 

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του 

και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») 

το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 

έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 

σύνταξης.   

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί 

ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 

διατίθεται  δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να 

εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 

στην ιστοσελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases%20/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases%20/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου 

.pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el).  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 

εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 

και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 

υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό". 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα  που συμμετέχει 

στην Ένωση. Στο ΕΕΕΣ κάθε μέλους της Ένωσης θα ορίζεται το  μέλος που θα είναι ο 

Συντονιστής / επικεφαλής της ένωσης  αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση του κάθε 

μέλους και το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει να εκτελέσει το κάθε μέλος και θα ορίζεται 

ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Δήμου με αυτόν στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών 

φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και 

υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα.  

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους.  

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους 

διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών 

(Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα 

με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν 

διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώσει το έντυπο ΕΕΕΣ 

5. Οι Ελληνικές Α.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση, ότι οι 

μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές. Σε περίπτωση που οι 

εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο υποβάλλουν επί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου του. 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

υφίστανται οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005 

Β) Τεχνική Προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται  

ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά ως εξής:   

Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
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σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.  Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής.   

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς.  

Ο  (υπό)φάκελος  της τεχνικής  προσφοράς  θα  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  και με  ποινή 

αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία: 

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις ενότητες των Άρθρων των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

2. To Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο 

3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον 

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν επιπλέον στην τεχνική προσφορά :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία  θα δηλώνει ότι: 

 Η προσφορά είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή 

των αντιπροσώπων αυτών στην Ελλάδα, ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα 

καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον 

Δήμο.  

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος για το πλήρες 

όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής 

τουλάχιστον τρία (3) έτη .     

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.  
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 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.   

 Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 

όχημα  βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκείμενου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κάνει δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 

ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης,  εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 

αποκτήσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός των προθεσμιών που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη 

για υποβολή προσφοράς για λόγους που δεν ανάγονται στη δική του σφαίρα ευθύνης και υπό την 

προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας θα αποδείξει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

πληρούν τα απαιτούμενα από το ανωτέρω πιστοποιητικό.   

 β. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για 

την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής 

του. Να περιγραφεί ο τεχνικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών, ακόμη κι 

αν δεν ανήκει στην επιχείρησή του. 

Εφόσον, οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για την Τεχνική Προσφορά, δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Επισημαίνεται επιπλέον ότι :  

α. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

β. Τα λοιπά ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που αφορούν την τεχνική προσφορά,  υποβάλλονται από τους 

υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Διευκρινίζεται ότι 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους 

ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή.  

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι:  τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

γ. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της προσφοράς 

εκάστου οικονομικού φορέα, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

δ. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς  σημαίνονται από αυτούς με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

Γ) Οικονομική Προσφορά 
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Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, 

το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.  

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της  οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, 

οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τελική τιμή της προσφοράς  (χωρίς Φ.Π.Α.), 

δηλαδή τη συνολική δαπάνη και των εξήντα (60) μηνών της μίσθωσης. 

Οι προσφερόμενες τιμές μονάδας αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς στο σχετικό έντυπο 

οικονομικής προσφοράς που παρέχεται στους υποψηφίους ως Παράρτημα της Μελέτης. Οι 

ανωτέρω προσφερόμενες τιμές μονάδας αναγράφονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς και 

προσδιορίζεται η συνολική προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μεταξύ τους 

στοιχείων υπερισχύει το αναγραφόμενο ολογράφως ποσό και με διόρθωση στο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς προκύπτει η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) με 

αρνητική έκπτωση, δηλαδή προσφορά με τιμές μεγαλύτερες του Προϋπολογισμού Μελέτης.  

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική 

προσφορά) πρέπει να συνταχθεί  επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα των 

Παραρτημάτων της Μελέτης (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται 

στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων  επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα, Οικονομικής 

Προσφοράς, σε μορφή pdf. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

9.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:  

1) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές  

2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά  

3) Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. 

4) Συνεταιρισμοί  

5) Ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

6) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή κοινοπραξία. 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε 

κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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 Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε 

περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ενώ η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένης 

νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους (εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς) 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα  (10) 

ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, αυτές δίνονται το αργότερο 

εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 

εμπρόθεσμα. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 

δεν εξετάζονται. 

- Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

απευθύνονται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 

.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

- Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 

διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των προαναφερόμενων διαστημάτων. Κανένας υποψήφιος 

δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που με ευθύνη του Δήμου δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη απάντηση των 

εμπροσθέσμως υποβληθέντων ερωτημάτων ή δεν καταστεί εφικτή η έγκαιρη πραγματοποίηση 

επιτόπιας επίσκεψης, μετά από υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, προκειμένου να 

απαντηθούν τα εμπροθέσμως υποβληθέντα ερωτήματα και να ικανοποιηθούν τα εμπροθέσμως 

υποβληθέντα αιτήματα. Η απάντηση των ερωτημάτων και ικανοποίηση των αιτημάτων θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

 9.2.  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, οι 

οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :  

• Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

• Οι Διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο 

Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά 

όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  
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• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους 

(εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις 

των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της 

ένωσης  αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. του κάθε μέλους και το μέρος 

του έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει. 

• Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Δήμου με αυτόν 

στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.  

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή 

της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών 

διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.  

• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση 

υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη σε διάστημα δέκα (10) 

ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί 

σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.  

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο.  

• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας 

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό 

τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο 

περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

9.3 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  

Α) Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.   

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.   

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε 

ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ  του Ν. 4412/2016, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.   

Β)  Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος.  

Γ) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης 

και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

Αποκλεισμός Υποψηφίων (Άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016) 

10.1. Αποκλείεται κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις 

βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους και κατά την 

έννοια που τους αποδίδεται από το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία. 

10.2. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

10.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

β) ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

10.4. Η αναθέτουσα αρχή  αποκλείει από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 , δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο ΕΕΕΣ. 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) Εάν  ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

10.5. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω ως λόγοι αποκλεισμού,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας 
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αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 

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

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

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

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται 

βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για 

την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

10.6. Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από την παρούσα συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης εφόσον συμμετέχει αυτόνομα ή Ένωση με παραπάνω από μία προσφορές. 

10.7. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση, οι ανωτέρω λόγοι 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

10.8. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι 

συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο 

οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, μπορεί να επιβληθεί εις 

βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ. 2 – 6 του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

Κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι 

ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΕΕΕΣ που θα υποβάλει στην 

προσφορά του:  

11.1. Αναφορικά με την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας: 

Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του 

κράτους εγκατάστασης τους, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε εμπορία 

ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προκειμένου να αποδείξει την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου θα 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. 

Προκειμένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο 

πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

Οργανώσεις. Προκειμένου περί Ενώσεως τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος 

τους. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 

ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο. 
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11.2. Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώσει ρητά με υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί  τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

11.2.1. Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις  

επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.  

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

(πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί 

συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά 

πριν την σύναψη της σύμβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας 

αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που 

η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση 

ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό 

με την άσκηση του επαγγέλματος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 

11.2.2. Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας, ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο 

ζητούμενο αριθμό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία ιδίων ή παρομοίων οχημάτων και 

σαρώθρου με το αντικείμενο της σύμβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο μέσος όρος του αριθμού παραδόσεων απορριμματοφόρων 

οχημάτων  - κατά την τελευταία τριετία - να είναι ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης, 

δηλαδή τουλάχιστον πέντε (5) απορριμματοφόρα 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο μέσος όρος του αριθμού παραδόσεων σαρώθρων  - κατά την 

τελευταία τριετία - να είναι ανάλογος του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή τουλάχιστον ένα (1) 

σάρωθρο 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης ( πριν την ανάθεση της σύμβασης), ο οικονομικός φορέας θα 

υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων 

ή παρομοίων  οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της 

ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 

αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, 

με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο του 

τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται ομοίως κατά την κατακύρωση (πριν την 

ανάθεση της σύμβασης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό 

διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της 

απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.  

 

11.2.3 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση ικανών ανθρωπίνων πόρων και τεχνικής ικανότητας 

του  προσωπικού  το οποίο θα επιφορτισθεί την τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων ειδών, 

ότι διαθέτει δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό κατάλληλου εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που 

σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Στο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό των τελευταίων 

τριών ετών του οικονομικού φορέα θα περιλαμβάνονται συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) 
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εξειδικευμένους τεχνίτες, με ειδικότητες όπως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 

μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί κλπ    

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει, κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής 

των προσφορών όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας  :  

• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 

• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης. 

Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:  

• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή.  

• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.   

• Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα 

δεσμεύονται οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον 

υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης των 

οχημάτων.  

11.2.4 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με διάθεση από μέρους του ικανών τεχνικών πόρων, δηλαδή ότι 

διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με το αντικείμενο της 

σύμβασης.    

Ελάχιστη απαίτηση της παρούσας : Ο οικονομικός φορέας θα διαθέτει  ένα (1) κινητό συνεργείο 

για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη των οχημάτων του Δήμου για την πλήρη αποκατάσταση των 

βλαβών. Το κινητό συνεργείο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου σε όλο το 

24ωρο,σε οποιοδήποτε σημείο  και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Θα δοθεί κινητό τηλέφωνο 

που θα απαντά σε όλο το 24ωρο και οποιαδήποτε μέρα.   

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

11.2.5 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τους απαιτήσεις του 

κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με την προσκόμιση δείγματος δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγμα τους προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο 

πλαίσιο. 

Ελάχιστη απαίτηση τους παρούσας : Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 

πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η 

συμμόρφωσή του τους τους τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι 

να επιδείξουν δείγμα τους προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το 

προσφερόμενο σε τόπο που θα υποδείξουν. Τα έξοδα μετάβασης τους επιτροπής αξιολόγησης στον 

τόπο επίδειξης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

11.2.6 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΕΕΕΣ   ότι πληροί 

τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα μέτρα που λαμβάνει για την 

διασφάλιση της ποιότητας και για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των προσφερομένων ειδών.     
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Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση τους σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει τα παρακάτω: 

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας τους σειράς ISO 9001:2008 και  

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004   των κατασκευαστών του πλαισίου και τους 

υπερκατασκευής.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους τους τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) 

ή από φορέα διαπίστευσης μέλος τους Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation) και μέλος τους αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

(Μ.L.A.) 

11.2.7 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ότι πληροί τις 

απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων, επαληθευόμενη ως εξής:  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει τα παρακάτω: 

Α) Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 των κατασκευαστών 

του πλαισίου και της υπερκατασκευής που να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) 

του κατασκευαστή των πλαισίων και των υπερκατασκευών. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να 

έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 

συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης 

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

11.3. Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας 

θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τους ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα : 

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο ΕΕΕΣ ότι πληροί τους ελάχιστες απαιτήσεις του κριτηρίου 

επιλογής που σχετίζεται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια εκτέλεσης τους 

σύμβασης.    

11.3.1 Ελάχιστη απαίτηση τους παρούσας: Μία (1) βεβαίωση τραπέζης για την χρηματοπιστωτική 

επάρκεια τους επιχείρησης του προσφέροντα.  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση τους σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου θα αναφέρεται η συνεργασία με τον προσφέροντα 

και όπου θα δηλώνεται το όριο τους πιστοληπτικής του ικανότητας για χρηματοδότησή κατά το 

τρέχον έτος. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα το όριο τους οποίας να ανέρχεται σε 

ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού τους προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ (δηλ. 

580.282,23 €). 

11.3.2 Ελάχιστη απαίτηση τους παρούσας : Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών 

των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος 

με το 100% της εκτιμώμενης αξίας τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.160.564,52 €.  

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση τους σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει 

Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών τους επιχείρησης, στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία τους χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που 

προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις 

(3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  

επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα 

ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η 

μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη τους Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται 

συνολικά.  

11.3.3 Ελάχιστη απαίτηση τους παρούσας: Μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, των τριών (3) προηγούμενων του έτους 

διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 50% της  εκτιμώμενης αξία τους 

παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 580.282,23 €. 

Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση τους σύμβασης) ο οικονομικός φορέας θα 

προσκομίσει: 

Υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που 

καλύπτεται από τη σύμβαση (πωλήσεις απορριμματοφόρων οχημάτων και σαρώθρων) για έκαστη 

εκ των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών ετών υποβάλλει δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα 

ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η 

μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη τους Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται 

συνολικά.  

11.4. Στήριξη τους ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων (Δάνεια Εμπειρία) :  

Για ένα η / και περισσότερα από τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλογής τεχνικής                     / 

επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας, ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας, μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων οικονομικών φορέων (δάνεια 

εμπειρία), ασχέτως τους νομικής φύσης των δεσμών του με τους. Εφόσον οικονομικός φορέας 

κάνει χρήση τους παρούσας δυνατότητας κάνει ρητή αναφορά στο ΕΕΕΣ σχετικά με τη φύση του 

φορέα και το είδος τους δάνειας εμπειρίας που θα προσφερθεί. Απαραιτήτως με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση τους σύμβασης)  προσκομίζει σχετική δέσμευση των φορέων 

τους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά περίπτωση  αποδεικτικά μέσα 

τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας  που 

απαιτεί η παρούσα τους τεκμηρίωση τους στήριξης που προσφέρει.   

Ειδικότερα δε για δάνεια εμπειρία οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας ο οικονομικός 

φορέας και οι φορείς στη δάνεια εμπειρία των οποίων στηρίζεται ο συμμετέχων, θα είναι από 

κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση τους σύμβασης.   

Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 10 τους παρούσας. Τα 

αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον οικονομικό 

φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και  ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την 

ανάθεση τους σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. Σε περίπτωση που 
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συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια 

εμπειρία του, η Αναθέτουσα απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει.  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

Εγγυήσεις (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

12.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου 

υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι 23.211,29 € και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη τους Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη τους ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τους ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, τους, 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. 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος τους, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 

4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα τους σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή τους σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται τους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο τους προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά τους απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο τους προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών. 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται. 

12.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης τους σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων τους σύμβασης, το ύψος τους οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τους 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τους σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων τους σύμβασης, τους αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή τους την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό τους εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

τους διαιρέσεως και τους διζήσεως, και 
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους, το ποσό τους κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, 

η) Για την εγγυητική συμμετοχής τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (αριθμό πρωτοκόλλου ή 

αριθμό απόφασης ) και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος τους εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη τους εγγύησης να καταβάλει το ποσό τους εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου τους τον οποίο 

απευθύνεται και στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο τους σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τους 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή τους εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η 

παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος τους 

υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τους εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής 

εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του  Ν. 4412/2016.  

 

 ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση 

13.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την ………/……./…….. 

ημέρα ……………… και ώρα ……….. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων τους Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε τους 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

13.2 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»    

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 
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μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων τους Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και διαδικασιών.   

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε.  

Η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης των προσφορών με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

παρόν άρθρο έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.  

 13.3 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών   

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων τους, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών τους κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  

Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη τους, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών.  

Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά διενέργειας ή αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα 

οποία αναρτώνται μαζί με τα αναρτημένα αρχεία του διαγωνισμού και στη συνέχεια με σχετικό 

μήνυμα ενημερώνονται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την ανάρτηση του σχετικού 

πρακτικού ώστε να λάβουν γνώση για την αποδοχή ή απόρριψη τους προσφοράς τους.  

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τους σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών  

Η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα τους συμμετέχοντες χρήστες– 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες 

– οικονομικοί φορείς παρέχουν τους διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 

τους ορίζονται.  

Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές μετά το στάδιο έγκρισης των δικαιολογητικών-

τεχνικής προσφοράς και στοιχείων συμμετοχής, θα γίνει με βάση το κριτήριο τους πλέον 

συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – τιμής.  

Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.  

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία.  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων 

Aνάθεσης των Προσφορών.  

Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους  πίνακες που ακολουθούν και με τους απαιτήσεις 

που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη τους διακήρυξης και βάσει όλων των 

στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν 

αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.Δ.Δ.  

Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται  στον ακόλουθο πίνακα με τους ανάλογους συντελεστές  

βαρύτητας .  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης 

ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100.  
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Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - 

υλικά και τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

11 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  
100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 13,00 

14 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

– Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – 

Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 11,00 

15 Χρόνος παράδοσης  100-120 6,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 
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5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κάδος απορριμμάτων  - υλικά και 

τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

9 Αναρροφητικό σύστημα  100-120 10,00 

 10  Σύστημα σάρωσης  100-120 6,00 

11 
Υδραυλικό σύστημα ,    ηλεκτρικό 

σύστημα 
100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

- αντισκωριακή προστασία  
100-120 13,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 

– Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – 

Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 11,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 6,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την 

μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού 

Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

Άρθρο 14
ο
 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και προς απόδειξη των όσων έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, ειδοποιεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
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«προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την αποστολής της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα όπου εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Αν το 

κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή  πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω,   

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού  του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Ποινικό Μητρώο προσκομίζουν:  

α. ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

β. ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης 

εταιρείας (Α.Ε.), 

γ. ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων,  

δ. ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας,  

ε. τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και  

στ. τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα 

αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο 

να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

ii). Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή  πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού  του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

iii). Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
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β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.  

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό 

Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή  πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω,  

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού  του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρμόδια διοικητική αρχή. 

iv. Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα και 

οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο 

άρθρο 11  της παρούσας.  

v. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) οφείλει να 

προσκομίσει τα παρακάτω, κατά περίπτωση, αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του, 

όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτει η 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το Νομικό 

Πρόσωπο με την υπογραφή τους: 

α. Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 

β. Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, 

μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 

γ. Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις 

στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η 

σύσταση της Εταιρείας  και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 

4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες 
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περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης 

της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής  για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

δ. Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της 

Εταιρείας στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό. 

ε. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή 

Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

στ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 

έχει την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 

α. Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η 

τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και τις 

μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 

διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού 

οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο 

αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού. 

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών προσκομίζονται οι σχετικές Αποφάσεις των Μελών της με τις 

οποίες αποφασίζεται η υποβολή προσφοράς σε ένωση με άλλο οικονομικό φορέα, ως και το 

ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αποφασίζεται ποιο Μέλος της Ένωσης έχει το Συντονιστικό 

ρόλο, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην Ένωση και το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει να εκτελέσει και τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τις ανάγκες της παρούσας 

Διακήρυξης ως και το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται ο Κοινός Εκπρόσωπος 

της Ένωσης.  

vi. Εάν, οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν, 

μαζί με την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα την 

ψηφιακή τους υπογραφή. 

vii Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας, με βάση το ισχύον 

καταστατικό της είναι ονομαστικές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 

15 του Ν. 2328/95 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 82/96, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν 

περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Κατά τα λοιπά προσκομίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Τα ελληνικά νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετοχών 

της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα ημέρες πριν από την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές 

προσκομίζουν: 
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 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές. 

 Αναλυτική κατάσταση μετοχών, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη 

της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν: 

 Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 

Επίσης όλοι οι Οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν πιστοποιητικό του Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης ότι δεν υφίστανται οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005  

Άρθρο 15
ο
 

Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

15.1.Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

15.2. Εάν, σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προσωρινού αναδόχου  που 

γίνεται ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου. Αν στη χώρα του συμμετέχοντα  δεν 

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται 

και το έγγραφο της Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου, εφόσον χορηγείται τέτοια βεβαίωση. Οι ένορκες 

βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,  πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται 

για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

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 (6) μηνών, που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας. 

15.3. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και κατά την ημερομηνία υποβολής των 

κατακυρωτικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων). 

15.4. Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά ή η μη προσήκουσα 

υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το Διαγωνισμό. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που 
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διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε Υπεύθυνες Δηλώσεις με 

αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

15.5. Διευκρινήσεις: 

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

υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως αυτά έχουν οριστεί 

στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τεχνικής προσφοράς – τιμής βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την  αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του στην Οικονομική Επιτροπή  για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν μέσω του συστήματος. 

Άρθρο 16ο 

Κατακύρωση – Υπογραφή Συμφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 

16.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360-371 του Ν. 4412/2016.  

16.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει 
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16.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσης, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

16.4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

16.5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

16.6.Το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τους όρους της προκήρυξης, των 

τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονομικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον 

Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

έγιναν αποδεκτές. 

16.7. Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά του μειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό 

Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  το περιεχόμενο της Διακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν. 

16.8 Το συμφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

16.9 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

16.10 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

16.11 Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
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σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

16.12 Εκτελεστέα θεωρείται η σύμβαση μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

ΑΡΘΡΟ 17°:  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

(ν. 3886/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 7 και 8 του ν. 4412/2016) 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή σε όλους τους 

Διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στο οικείο στάδιο της διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής 

πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

17.1. Ενστάσεις 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 σε διαφορές που  αφορούν διεθνείς 

διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών 

που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών  κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων 

της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι 

δυνατή από τους ενδιαφερομένους η άσκηση ενστάσεων. 

17.2 Προσφυγές   

Στις εν λόγω προδικαστικές προσφυγές (ενστάσεις) εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ν. 3886/2010 (όργανα και διαδικασίες) , όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων 

της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377 “Καταργούμενες διατάξεις” και της παρ. 11 του άρθρου 

379 “Έναρξη ισχύος”. 

17.2.1. Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και το άρθρο 12 της ΥΑ Π1/2390/2013 

(Β΄2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». 

Προσφυγές υποβάλλονται κατά των όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της 

Διοίκησης) αλλά και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με 

τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού. 

17.2.2. Κατά των εκτελεστών πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, η προδικαστική προσφυγή 

ασκείται εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης 

πράξης ή παράλειψης  

Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική 

παραδοχή της  

17.2.3. Οι προσφυγές αυτές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και αποτελούν όρο του 

παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού 

σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση ασφαλιστικών κρίνεται απαράδεκτη. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων που επιλαμβάνεται κατ΄ αναλογική εφαρμογή των 

προβλεπόμενων στο άρθρο του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

17.2.4. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών  από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει 

όλα τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την 

προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της 

συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art377_1_27
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δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική 

προσφυγή του αιτούντος. 

17.2.5 Διαδικασία υποβολής προσφυγών  

Ο κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων υποβάλλει τις προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 

του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Το εν λόγω 

έγγραφο ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 3 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της Προσφυγής, ένστασης είναι η ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής υποβολής. 

17.2.6 Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 

σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) 

του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 Προσυμβατικός Έλεγχος 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής 

διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του καθ΄ ύλη αρμοδίου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

( άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 ). Για το σκοπό του ελέγχου, ο Δήμος θα υποβάλει στο καθ΄ ύλη 

αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά 

έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί 

αρνητικός, η σύμβαση δεν θα υπογραφεί.       

 ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

Γλώσσα 

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.  

Τα Δημόσια έγγραφα και δημόσια δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές 

Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαράδεκτου, 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. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται 

η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, 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.  

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 

Αντίγραφα – Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

 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 
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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 

Επιτρέπεται η κατάθεση των prospectus στην Αγγλική γλώσσα.  

5. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα 

παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις 

του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα 

βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή 

δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου του γνήσιου της 

υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή Εληνικής προξενικής αρχής της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση 

οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα 

πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα 

του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την 

πληρότητα και το περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη 

Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 του 

νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για 

τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

 ΑΡΘΡΟ 21
ο
 

Χρόνος ισχύος προσφορών-Λοιπές διευκρινίσεις 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα  

πέντε (5) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.  
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος 

μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, 

την προθεσμία κατά ανώτατο όριο πέντε (5) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για 

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

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς.  

3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

έχουν υποβάλλει, µόνο μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα µε τα οριζόμενα 

στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 

4. Επισημαίνεται  ότι,  η  προσφορά  απορρίπτεται  στις  κάτωθι,  αναφερόμενες  ενδεικτικά, 

περιπτώσεις, εάν:  

 Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 

κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ). Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

 Τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία.  

 Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος.  

 Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την αναθέτουσα  αρχή.  

 Δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, 

περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους.  

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο  

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής  εξομοιώνεται µε 

αντιπροσφορά, θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση  

 Δεν  έχει  συνταχθεί  και  υποβληθεί,  σύμφωνα  µε  τα  προβλεπόμενα  στα  σχετικά  άρθρα  της 

παρούσας,  

 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

 Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

Προκήρυξης,  

 Δεν  είναι  σύμφωνη  µε  τους  επί  μέρους  υποχρεωτικούς  όρους  της  παρούσας,  όπου  αυτοί 

αναφέρονται. 

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 

Χρόνος - Τρόπος παράδοσης - παραλαβής 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζετε σε τέσσερις (4) μήνες για τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό (5 απορριμματοφόρα 16κ.μ.) και έξι (6) μήνες για το Μ.Ε. από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  
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Τόπος παράδοσης : Τα είδη θα παραδοθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ρόδο στην περιοχή 

Ασγούρου με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.  

Τον προμηθευτή  βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του Ν. 

4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 23
ο
 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:  

 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  

 Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Δήμου.                          

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

  

 ΑΡΘΡΟ 24
ο
 

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών μπορεί να γίνεται και τμηματικά (εφόσον το υπό προμήθεια 

είδος είναι διαιρετό), με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως 

μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και 

όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.  

Κρατήσεις-Φόροι:  

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

  

ΑΡΘΡΟ 25
ο
  

Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα. 

1. Η Σύμβαση. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 

5. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) πέντε (5) νέων απορριμματοφόρων και ενός (1) 

νέου σαρώθρου προορίζεται για την κάλυψη αναγκών  του  Δήμου Ρόδου για να χρησιμοποιηθεί 

σε εργασίες, αποκομιδής αστικών απορριμμάτων και οδοσάρωσης. 
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Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 1.439.100€€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6244.0001 και                      20-

6243.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016. Αντίστοιχοι Κ.Α. θα 

εγγραφούν στους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου Ρόδου για τα επόμενα πέντε έτη. Η αξία 

της προμήθειας θα καταβληθεί σε 60  μηνιαίες δόσεις. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απλής χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

Απορριμματοφόρο όχημα  τύπου πρέσας χωρητικότητας  16m
3
 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 

προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 

16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη 

«περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1). Γενικές απαιτήσεις   

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 

απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 

Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, 

των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

αυτών. 

2)  Πλαίσιο οχήματος  

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 

απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει 

να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων  ή των αντιπροσώπων τους , όπως 

και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής 

με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή  περιγραφή του κατασκευαστή της. 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 

ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 

επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός 

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι  τουλάχιστον 

7,2tn.  Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό 

μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η 

καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του 

λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων 

υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m
3
.  

Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής 

φορτίων . 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

 Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 
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 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών 

 Ταχογράφο 

 Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

 Βιβλίο ανταλλακτικών. 

 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό 

σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

 Μεταξόνιο 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Βάρη πλαισίου  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

4) Σύστημα μετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι  αυτοματοποιημένο (ΜΒ) και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) 

ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. 

 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με πλήρες 

φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη 

κλειδώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε 

αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με 

αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν κατά προτίμηση σύστημα υπομείωσης 

στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις 

συνεχείς εκκινήσεις  με συνέπεια την μείωση κατανάλωση του καυσίμου  . 

5) Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, 

στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο 

EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα 

να διαθέτει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 

ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς 

του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 

ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι 

φιλικό προς το περιβάλλον. 

6) Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  

σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για 

βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
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Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 

ελάχιστη δυνατή 

7) Άξονες – αναρτήσεις 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  

χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  

 

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω 

άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  

σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης. 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και 

νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, 

ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 

κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 

ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

8) Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 

πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει 

άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει  

θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 

δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 

δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για 

την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

9) Χρωματισμός 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 

επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 

εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 

αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   

κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο 

Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 

10) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

10.1) Γενικά: 

 Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε 

συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16m
3
. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση 

απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για 

απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.. θα είναι κλειστού τύπου για 

την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων  
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Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. Να αναφερθεί ο 

χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από 

οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. 

Το Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε 

συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 

 

Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η 

υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 

κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι . 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη 

διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την 

τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της 

περιοχής εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της 

υπερκατασκευής. 

Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η  κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή . 

  

10.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα:  

Το σώμα της υπερκατασκευής  θα είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους 

και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 

 Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές 

καταπονήσεις ( όπως η χοάνη τροφοδοσίας  και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος),   ο 

χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή 

ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του 

κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών 

τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.  

Η  χωρητικότητα της  χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον  1,6m3.  

Να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμός της 

χωρητικότητάς της. 

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και 

περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια θύρα έτσι  ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα τα 

στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα . 

Η  λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού 

στομίου και σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα 

γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα ανωτέρω θα 

αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας 

διάταξης.    

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή  να είναι  κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι 

χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  

Να προσκομιστούν  κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και 

το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής.  (παραστατικά αγοράς). 

 Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 

ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή 

εμφάνιση.  Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής .  

Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 

υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες)  στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας θα 

μπορεί να γίνεται   από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να 

είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές του 

σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού 

παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας. 

  

10.3) Σύστημα συμπίεσης:  
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα 

υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να 
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επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο των πλακών προώθησης και 

συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές 

προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 

 

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 

ανθεκτικότερα. Η  χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι 

τουλάχιστον 1,6 m
3
. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης 

και  χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον  

5mm ενώ το υλικό των πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι HARDOX 450 

ή ανθεκτικότερο. 

   

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι 

τουλάχιστον 450 kg/m
3
 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς 

ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον  5:1.  

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: 

συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμενος 

κύκλος συμπίεσης . Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης 

αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και 

να είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, 

καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα 

απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης  και του φορείου θα είναι 

αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης. 

Να υποβληθεί επίσης με την τεχνική προσφορά μελέτη υπολογισμού πεπερασμένων στοιχείων σε 

κρίσιμα από τις καταπονήσεις  και τις πιέσεις σημεία της υπερκατασκευής όπως π.χ.  αρθρώσεις 

πόρτας συμπίεσης, συστήματα ασφάλισης κλειστής πόρτας κ.α  όπου να αποδεικνύεται έμπρακτα η 

αντοχή των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων στις καταπονήσεις που δέχονται  κατά την χρήση τους .   

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 

ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες 

δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να υποβληθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών.  

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα  είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να 

είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων η μεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος 

και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.   

Η αντίσταση του ωθητήρα  απόρριψης των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και 

την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού 

μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές . 

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα . 

Το όχημα θα πρέπει  να είναι εφοδιασμένο με αυτόματο σύστημα λίπανσης στην οπίσθια θύρα και 

στο σύστημα συμπίεσης. Η αυτόματη λίπανση θα καλύπτει όλα τα σημεία εκείνα που δέχονται 

καταπονήσεις αλλά και μεγάλες δυνάμεις και τα οποία είναι δύσκολο να προσεγγισθούν κατά την  

λίπανση τους. Να περιγραφούν αναλυτικά τα σημεία λίπανσης.  Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 

σημείων λίπανσης 16. 

 

10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων  
 Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους 

χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 

840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και 

xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 700 kg. 

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής ειδική διάταξη 

η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας  θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-

ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα της χτένας. 

Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το 

σύστημα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των 

απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. 

Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε 



210 

 

ορισμένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του 

από τους χειριστές.  Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από 

προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης. 

 Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις 

κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά 

κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα 

μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι 

ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε.  Θα υπάρχει η 

δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των 

υδραυλικών κυλίνδρων 

 

10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.)  
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O) 

και μέσω  αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας   (όπου θα κινεί την πρέσα, θα  ανοίγει  τη θύρα, 

θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα 

το έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από 

συγχρονισμένη κίνηση).  Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη 

πίεση της αντλίας  (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας 

δυναμολήπτη (P.T.O.)   

 

11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών 

(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί 

απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις:   

Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση 

με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση με 

το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010).   

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω 

μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις 

όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε 

να μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, 

όπως ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να 

συμπτύσσονται.    

Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του 

χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το 

οποίο απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού  θα λειτουργεί από 

πλήκτρο στο χειριστήριο.  

Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα 

του οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών.  

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το 

κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του 

οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. 

Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών - 

παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από μόνιτορ  στην 

καμπίνα οδηγού διαστάσεων τουλάχιστον 7 ιντσών με έγχρωμη οθόνη αφής τύπου υγρών 

κρυστάλλων, μέσω της οποίας (τόσο ο οδηγός του οχήματος αλλά και ο προϊστάμενος υπηρεσίας), 

θα είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας αλλά και των παραμέτρων του υδραυλικού κυκλώματος 

της υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσω μοναδικού κωδικού πρόσβασης, παρακολούθησης και ελέγχου 

παραμέτρων όπως πιέσεων σε όλα τα σημεία του υδραυλικού κυκλώματος, θερμοκρασίας 

υδραυλικού λαδιού αλλά και τις τυχόν υπερφορτώσεων πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος.  

Το σύστημα θα έχει επίσης την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης μέσω θύρας Ethernet, GSM, Bluetooth 

IOS και Bluetooth ADROID, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση βλαβών της υπερκατασκευής εξ’ 
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αποστάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εύκολος ο εντοπισμός σύνθετων βλαβών και θα 

αποφεύγονται οι νεκροί χρόνοι του οχήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα συνεργεία 

επισκευής. 

Το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης λειτουργιών θα πρέπει να 

περιγραφεί αναλυτικά από τους διαγωνιζόμενους και να συνοδεύεται από σχετικά τεχνικά φυλλάδια 

των κατασκευαστών των επιμέρους συστημάτων που αποτελούν το προσφερόμενο ηλεκτρονικό 

σύστημα. 

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 

σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

ταχύτητας του οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την 

ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι 

εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει 

σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει 

κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω 

κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός 

της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης 

όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. 

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα 

με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για 

οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος . 

Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος 

του απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για 

νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το 

πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 

ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 

χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.   

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 

(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι 

ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 

Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του 

οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των 

απορριμμάτων . 

Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως 

όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε 

ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.   

Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε 

ευχερή θέση. 

 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, 

γρύλος, τάκοι κ.ά.  

 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως 

θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

 Τρίγωνο βλαβών . 

 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 

οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική 

γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και 

αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών 

(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν) 

 

12) Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Με την προσφορά να κατατεθεί: 
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 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκείμενου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του απορριμματοφόρου 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Ως αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης): 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) στην Ελληνική γλώσσα ή 

επίσημη μετάφραση σε αυτή.   

  

13) Τεχνική Υποστήριξη    

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος  για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης 

αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής  

    τουλάχιστον 3 έτη .     

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ 

εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας   του συνεργείου συντήρησης 

στην Ελλάδα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της πλήρους συντήρησης (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά) μετά 

το πέρας της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών 

αθροιστικά.   

 

 Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή των 

αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα 

καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους ζητηθεί  από τον Δήμο.  

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά  ISO 9001:2008 και    ISO 

14001:2004. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 

από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

(Μ.L.A.) 

 

Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΕΕΕΣ και να κατατεθεί ως αποδεικτικό μέσο 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

   

14) Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του 

αγοραστή για το χειρισμό κάθε απορριμματοφόρου και συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου. Να 

κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 

εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 

15) Παράδοση Οχημάτων 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζετε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης  

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

Τόπος παράδοσης : Τα είδη θα παραδοθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ρόδου στην περιοχή 

Ασγούρου με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.  
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Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του Ν. 

4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου 

αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.  

Τα οχήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων.  

Τα οχήματα θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και 

υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των εκπομπών CO2, NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΕΙΣ 

1. 

Εισαγωγή  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

2 

Γενικές Απαιτήσεις 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

3 

Πλαίσιο Οχήματος 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

4 

Κινητήρας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

5 

Σύστημα Μετάδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

6 

Σύστημα Πέδησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

7 

Σύστημα Διεύθυνσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

8 

Άξονες – Αναρτήσεις 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

9 

Καμπίνα Οδήγησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

10 

Χρωματισμός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

11 

Υπερκατασκευή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

12 

Γενικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΕΙΣ 

13 

Κυρίως σώμα υπερκατασκευής 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

14 

Σύστημα συμπίεσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

15 

Σύστημα ανύψωσης κάδων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

16 

Δυναμολήπτης (P.T.O.) 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης: 

ΝΑΙ 

  

17 

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και 

Ασφάλεια Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

18 

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

19 

Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

20 

Δείγμα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

21 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

22 

Παράδοση Οχημάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

23 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

    

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 

Ισχύς και Ροπή Στρέψης 

Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 
Λοιπός και πρόσθετος 

εξοπλισμός  
100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     
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8 

Κιβωτάμαξα, χοάνη 

τροφοδοσίας  - υλικά και 

τρόπος κατασκευής 

100-120 10,00 

9 

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό 

σύστημα 

100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

11 
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο 

φορτίο απορριμμάτων  
100-120 10,00 

12 
Λοιπός και πρόσθετος 

Εξοπλισμός   
100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 13,00 

14 

Εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης 

ζητούμενων ανταλλακτικών – 

Χρόνος ανταπόκρισης  

συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 11,00 

15 Χρόνος παράδοσης  100-120 6,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης  λ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 

Αναρροφητικό  σάρωθρο χωρητικότητας  5 - 6 κ.μ. 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το υπό προμήθεια αναρροφητικό σάρωθρο 5-6m
3 
προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου 

για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, καθαριότητας δρόμων, λαϊκών αγορών και πλατειών. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



216 

 

Το σάρωθρο θα είναι επί πλαισίου καινούργιο και προηγμένης τεχνολογίας, θα διαθέτει ευελιξία 

κινήσεων ευκολία χειρισμών και γενικά θα είναι κατάλληλο και για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις 

σαρωτικού έργου ακόμη και σε σημεία της πόλης με βεβαρημένη ποσότητα απορριμμάτων και οδών 

μεγάλης κυκλοφορίας, με άριστα αποτελέσματα σάρωσης και παράλληλη προστασία του 

περιβάλλοντος. Θα μπορεί να σαρώνει αποτελεσματικά και γρήγορα επιφάνειες καλυμμένες με 

βαριά αντικείμενα ( χώματα,  πέτρες, γυαλιά κλπ.) αλλά και με ελαφριά (φύλλα, χαρτιά) λόγω της  

μεγάλης  αναρροφητικής  ικανότητας που  θα διαθέτει. 

Το προσφερόμενο σάρωθρο θα έχει σχεδιασθεί για τον καθαρισμό δρόμων, λαϊκών αγορών 

πλατειών, και επίσης να μαζεύει  παντός είδους απορρίμματα (χαρτιά, σακούλες, σκόνη, μπουκάλια, 

κουτάκια κ.λ.π). Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και κατασκευασμένο με σύγχρονη τεχνολογία .   

Το σάρωθρο  κατά την παράδοση του θα συνοδεύεται με την απαραίτητη έγκριση τύπου του 

πλήρους οχήματος για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα και θα φέρει πιστοποιητικό CE. 

Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, 

πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό 

φορτίο σε απορρίμματα. 

Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

α) Εφεδρικό τροχό με ελαστικό και αεροθάλαμο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση. 

β) Σειρά συνήθων εργαλείων . 

γ)    Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του 

αυτοκινήτου. 

δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

στ) Ταχογράφο. 

ζ) Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των αυτοκινήτων 

σε δύο σειρές για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή στην Ελληνική κατά προτίμηση ή στην 

Αγγλική και βιβλία ανταλλακτικών επίσης για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή. 

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 

προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, δύο περιστρεφόμενους 

φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων κ.λ.π. Στο πίσω  να 

υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέμπρες). 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα 

τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

εντελώς προωθημένης  οδήγησης. 

Το μικτό βάρος του πλαισίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16tn με μικρό μεταξόνιο  το οποίο δεν θα 

ξεπερνά τα 3.330mm για να πετυχαίνει την μικρότερη δυνατόν  ακτίνα στροφής. Ο κινητήρας πρέπει 

να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος,   υδρόψυκτος, η ισχύς του οποίου πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 220HP και ροπής 850Nm υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. 

Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6. Ακόμα, πρέπει 

να έχει σύστημα απευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης.  

Το όχημα θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με ένα (1) τιμόνι, το οποίο θα βρίσκεται 

δεξιά  και κάμερα με το αντίστοιχο μόνιτορ για τον έλεγχο του οχήματος από αριστερά. 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 
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Ο θάλαμος του οδηγού, πρέπει να είναι τοποθετημένος στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου και θα 

είναι προωθημένης οδήγησης., πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για 

συνοδηγό, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο 

ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά 

ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου 

φρέσκου αέρα, AirCondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας 

και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα και αεροθαλάμους. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία 

μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να 

υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης 

κατασκευής.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, 

στον πίσω άξονα  καθώς καισύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Είναι επιθυμητό το όχημα να διαθέτει 

σύστημα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) για βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το 

φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου κατά προτίμηση 

Το φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 

ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το 

χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 

ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο έτσι ώστε να είναι φιλικό προς 

το περιβάλλον. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο δεξιό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  σύμφωνα 

με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για 

βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 

ελάχιστη δυνατή 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  

χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω 

άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  

σε περίπτωση  μειωμένης πρόσφυσης. 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 
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Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 

όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., 

δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το 

πλαίσιο. 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων,αναρτήσεων και 

ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό  και θα 

διαθέτει  6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων 

στο κιβώτιο ταχυτήτων . 

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο έτσι 

ώστε να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου 

του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα ανέρχεται  στα 80 χλμ/ώρα. 

Η μέγιστη ικανότητα ανωφέρειας του σαρώθρου θα  είναι τουλάχιστον 35%.     

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Θα είναι κατασκευασμένος   από αρίστης ποιότητας μέταλλα και  χωρητικότητα  του κάδου θα είναι 

5-6 m3. Η εκφόρτωση του περιεχομένου του κάδου θα γίνεται με υδραυλική ανύψωση (ανατροπή). Η 

ανύψωσή του θα επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικού τηλεσκοπικού κυλίνδρου.   

Το χειριστήριο της ανατροπής του κάδου και του ανοίγματος της οπίσθιας πόρτας θα βρίσκεται στην 

κονσόλα ελέγχου του συστήματος σάρωσης μέσα στον θάλαμο οδήγησης καθώς και εξωτερικά του 

θαλάμου οδηγήσεως για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ. Η προτίμηση 

της υπηρεσίας είναι τα όργανα ελέγχου καθώς και η κονσόλα ή το μόνιτορ παρακολούθησης και 

ελέγχου να είναι στην ελληνική γλώσσα. 

Στο πίσω μέρος του οχήματος θα  βρίσκεται στερεωμένη η θύρα εκφόρτωσης κατασκευασμένη   η 

οποία θα διαθέτει ρακόρ για την εκροή του νερού και μια θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο της 

πλήρωσης και για την εκκένωση πιθανού πλεονάζοντος φορτίου απορριμμάτων μέσα στον κυρίως 

κάδο ή άλλο μέσο επιθεώρησης για τον έλεγχο του φορτίου. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

Το σύστημα σάρωσης του μηχανήματος θα αποτελείται από δύο (2) κάθετες ψήκτρες (βούρτσες) 

ρείθρων  κατάλληλα τοποθετημένες και σχεδιασμένες, ο ρόλος των οποίων θα είναι η υποβοήθηση 

του συστήματος σάρωσης με την συγκέντρωση και καθοδήγηση των απορριμμάτων προς την κεφαλή 

του συστήματος αναρρόφησης, μεταβλητής ταχύτητας   με δυνατότητα ανυψώσεως καθόδου, αλλαγής 

γωνίας και θα είναι εφοδιασμένες με μηχανισμούς προστασίας από εμπόδια.  Οι ψήκτρες (βούρτσες) 

θα δουλεύουν κατ’ επιλογή δεξιά ή αριστερά για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης.  

Μία οριζόντια βούρτσα κατάλληλης διαμέτρου και  πλάτους με σταθερή ταχύτητα περιστροφής και 

ρυθμιζόμενη πίεση στο οδόστρωμα με δυνατότητα ανυψώσεως και καθόδου.  

Και οι δυο πλευρικές βούρτσες θα διαθέτουν δυνατότητα ανυψώσεως – καθόδου, θα μπορούν να 

ρυθμιστούν ως προς την κλίση τους με το οδόστρωμα.  

Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα ελέγχονται και θα εκτελούνται μέσω καταλλήλων υδραυλικών 

συστημάτων και θα είναι ρυθμιζόμενες (π.χ. πίεση λειτουργίας, ταχύτητα περιστροφής). Επίσης θα 
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υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας για οριακές περιπτώσεις λειτουργίας του συστήματος 

και θα φέρουν προστασία έναντι προσκρούσεων σε εμπόδια με ελαστική επαναφορά των ψηκτρών 

στο εσωτερικό του σαρώθρου. Η επαναφορά των βουρτσών  θα  γίνεται κατά φορά κίνησης των 

δεικτών του ορολογιού (δεξιόστροφα) για να μην καταπονούνται τα σημεία στήριξης των βουρτσών 

και να μην υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής των με εμπόδια. 

Το πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 2400mm και 3400mm με την ταυτόχρονη χρήση των 

πλαϊνών βουρτσών εκατέρωθεν, κυμαινόμενο ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες δυνατότητες του 

συστήματος. Η ταχύτητα σάρωσης (ταχύτητα εργασίας του σαρώθρου) θα μπορεί να φτάσει μέχρι 10 

km/h τουλάχιστον και θα αυξομειώνεται από τον χειριστή – οδηγό ανάλογα με την ποσότητα και το 

είδος απορριμμάτων, αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος. 

Ο χειρισμός και ο έλεγχος του συστήματος σάρωσης θα πρέπει να είναι απλός και λειτουργικός και θα 

γίνεται μέσω της κονσόλας χειρισμών του θαλάμου οδήγησης του σαρώθρου. 

Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με ελαστικό σωλήνα με μάνικα πλύσεως υψηλής πίεσης μήκους 

τουλάχιστον 10m, μεγάλης πίεσης και παροχής (ενδεικτικά 100 bar και 30 l/min) και σύστημα ανέμης 

με αυτόματο περιτύλιγμα. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Το σάρωθρο θα φέρει βοηθητικό κινητήρα  πετρελαίου, τετράχρονο, υδρόψυκτο, ισχύος περίπου 

120Ηp ροπής  550Nm τουλάχιστον. O κινητήρας αυτός  είναι προδιαγραφών  STAGE 4  σύμφωνα 

την οδηγία μηχανών 97/68EC και θα είναι εφοδιασμένος με ειδικό φίλτρο καθαρισμού του αέρα. 

Ο κινητήρας θα  είναι πλήρως προστατευμένος από την σκόνη και τις μικροσυγκρούσεις. 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Το σύστημα σάρωσης θα είναι  αναρροφητικού τύπου. 

Η μονάδα αναρρόφησης θα αποτελείται από τουρμπίνα  η οποία θα παίρνει κίνηση   από τον 

βοηθητικό κινητήρα. 

Για τη συλλογή μεγάλων σε όγκο απορριμμάτων και φύλλων, θα υπάρχει κατάλληλο φλάπ 

προσαρμοσμένο στο σωλήνα αναρρόφησης το οποίο θα μπορεί να ανοίγει από την καμπίνα μέσω 

πνευματικού χειριστηρίου. 

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ 

Τα απορρίμματα θα αναρροφώνται λόγω του  κενού που θα δημιουργείται στον κάδο απορριμμάτων 

και κατά συνέπεια στο στόμιο αναρρόφησης  από  φυγοκεντρική  τουρμπίνα. 

Η κίνηση της τουρμπίνας θα γίνεται από τον βοηθητικό κινητήρα διαμέσω υδραυλικού μετατροπέα   

και θα είναι εφικτή   η ρύθμιση των στροφών της από την καμπίνα χειριστή. 

 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Το σάρωθρο θα διαθέτει εξωτερικό σωλήνα αναρρόφησης με κατάλληλες λαβές συγκράτησης. Το 

συνολικό μήκος του σωλήνα πρέπει να είναι 4 μέτρα περίπου με δυνατότητα περιστροφής του. Ο 

σωλήνας αναρρόφησης θα  ενώνει το στόμιο αναρρόφησης με τον κάδο απορριμμάτων και θα είναι 

διαμέτρου 200mm τουλάχιστον. 

Θα φέρει πνευματική ανάρτηση προκειμένου να μπορεί να είναι εφικτή η χειροκίνητη αναρρόφηση 

(πχ για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής κλπ.). 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στην καμπίνα του σαρώθρου θα υπάρχουν τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας για την διαδικασία 

σάρωσης. 

Όλα τα όργανα και συστήματα ελέγχου θα βρίσκονται  στην καμπίνα και θα καλύπτουν όλες τις 

επιτελούμενες λειτουργίες του σαρώθρου. Θα ενεργοποιούνται εύκολα από τον χειριστή μέσω 

προειδοποιητικών λυχνιών ή μόνιτορ που θα επιτρέπουν την λειτουργία όλων των 

πνευματουδραυλικών κινήσεων και των λειτουργιών ελέγχου.   
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να παρέχει τη 

μέγιστη ασφάλεια και τη μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα.  Όλες οι καλωδιώσεις  θα είναι καλά 

μονωμένες  όπως και η ασφαλειοθήκη. Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει πλήρη σύστημα 

φωτισμού σύμφωνα με τον ΚΟΚ  καθώς και δυο αναλάμποντες  φανούς ένα εμπρόσθιο και ένα πίσω. 

Θα είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς για την κυκλοφορία σε δρόμους και θα 

περιλαμβάνει : 

  Δύο πορτοκαλοκίτρινους  φανούς . 

 Διαφορετικό χρωματισμό για όλα τα καλώδια του ηλεκτρικού συστήματος για την εύκολη 

απομόνωση της βλάβης σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή.  

 Θα φέρει χειριστήριο το οποίο  θα χρησιμεύει για την ανύψωση-καταβίβαση του κάδου καθώς και για 

το άνοιγμα-κλείσιμο της πίσω πόρτας.  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το υδραυλικό σύστημα σαρώθρου θα αποτελείται  από όσο το δυνατόν περισσότερα ανεξάρτητα 

κυκλώματα για να αποφεύγεται η συσσώρευση βλαβών και θα τροφοδοτείται από μία δεξαμενή 

υδραυλικού υγρού. 

Η δεξαμενή υδραυλικού λαδιού θα φέρει εξωτερικό δείκτη στάθμης και φίλτρο λαδιού συνδεδεμένο 

με  αντίστοιχη λυχνία στην καμπίνα του χειριστή κατά προτίμηση.  

Θα είναι τέτοιο ώστε να παρέχει τη μέγιστη μηχανική/υδραυλική αποτελεσματικότητα όλων των 

συσκευών. Θα αποτελείται από αντλίες για καλύτερη κατανομή της παρεχόμενης πίεσης στους 

διάφορους μηχανισμούς, που θα λαμβάνουν κίνηση από τον βοηθητικό κινητήρα. Θα  είναι επίσης 

εξοπλισμένο με βαλβίδες ασφαλείας.    

Όλα τα εξαρτήματα και  συσκευές θα  είναι εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης.    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ 

Θα αποτελείται από δεξαμενή νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.300lt, κατασκευασμένη 

εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα INOX που να παρέχει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία. 

Θα διαθέτει καπάκι για την πλήρωση με νερό, ένδειξη στάθμης, σωλήνα και κατάλληλη αντλία 

υψηλής πιέσεως. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς νερό. 

Θα υπάρχουν ακροφύσια εκτόξευσης νερού μπροστά από τις βούρτσες για την  αποφυγή  δημιουργίας 

σκόνης.  Όλα τα ακροφύσια θα ελέγχονται από την καμπίνα οδήγησης και ο χειριστής θα μπορεί να 

απομονώσει κατά βούληση εντελώς κάποια από αυτά καθώς και να ρυθμίσει την παροχή του νερού 

ψεκασμού έκαστου ανάλογα με τις ανάγκες του φορτίου σάρωσης. 

Επιπλέον το σάρωθρο θα διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νερού. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με αξιόπιστο πνευματικό σύστημα αποτελούμενο από βαλβίδα 

ελέγχου ροής, βαλβίδα απλής ενέργειας, και όργανα ελέγχου στην καμπίνα καθώς και σύστημα 

κυλίνδρων που θα επιτελούν την κίνηση και το κατέβασμα του συστήματος σάρωσης. 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το σάρωθρο θα παραδοθεί  με τα ακόλουθα  παρελκόμενα  : 

 Εφεδρικό τροχό 

 Εξωτερικό επί βραχίονα εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης χωμάτων, φύλλων κλπ. από δυσπρόσιτα 

μέρη. Ο σωλήνας   θα είναι τοποθετημένος στο πίσω και επάνω μέρος του σαρώθρου επί 

περιστρεφόμενου στροφείου κατά 300 μοίρες περίπου υποβοηθούμενος με μηχανική ανάρτηση. Ο 

σωλήνας θα είναι ισχυρής κατασκευής, θα έχει μήκος 5 μέτρα και διάμετρο 200 mm τουλάχιστον  

 Γρύλο ανύψωσης και μπουλονόκλειδο 
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 Ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων   

 Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ 

 Φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ 

 Τρίγωνο βλαβών μεγάλο σύμφωνα με τον ΚΟΚ 

 Τρίγωνο βλαβών μικρό, αργής κίνησης προσαρμοσμένο στο πίσω μέρος. 

 Τις αναγκαίες επιγραφές  και τα λοιπά διακριτικά που θα μας ορίσει η υπηρεσία σας. 

 Βιβλίο  λειτουργίας  και συντήρησης    

 Κατάλογο ανταλλακτικών με κωδικούς. 

 Έγκριση τύπου  

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα  DUCO δυο στρώσεων και το χρώμα του θα είναι 

κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας μας. Θα φέρει επιγραφές κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας μας.  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ    

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος (η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση του μισθωτή-αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 

βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής τουλάχιστον 

για τρία (3) έτη .  

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. Οι εκπτώσεις που θα 

τυγχάνει ο Μισθωτής-αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε 

ανταλλακτικά και εργασίες θα είναι μεγαλύτερες του 20%. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση 

του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών 

από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών.  

 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και   ISO 

14001:2004   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των εργατών , χειριστών 

του μισθωτή-αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ Μ.Ε. 

Ο χρόνος παράδοσης του Μ.Ε. ορίζετε σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης  

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

Τόπος παράδοσης : Θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ρόδου στην περιοχή Ασγούρου με 

ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.  

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Η παραλαβή  θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του Ν. 4412/2016 από την 

επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα 

με την προσκόμιση των ειδών.  
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Το Μ.Ε. θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων.  

Το μηχάνημα έργου θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές προσφερόμενου 

οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες του προσφερόμενου μηχανήματος έργου. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου. 

Τέλος, θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις  των εκπομπών και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 5 - 6 m
3
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εισαγωγή ΝΑΙ   

2.  Γενικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ   

3.  Αυτοκίνητο πλαίσιο ΝΑΙ   

4.  Καμπίνα χειριστού ΝΑΙ   

5.  Σύστημα πέδησης ΝΑΙ   

6.  Σύστημα διεύθυνσης ΝΑΙ   

7.  Σύστημα ανάρτησης  ΝΑΙ   

8.  Σύστημα μετάδοσης κίνησης ΝΑΙ   

9.  Κάδος απορριμμάτων ΝΑΙ   

10.  Σύστημα σάρωσης  ΝΑΙ   

11.  Βοηθητικός κινητήρας ΝΑΙ   

12.  Μονάδα αναρρόφησης ΝΑΙ   

13.  Τουρμπίνα υποπέσεις ΝΑΙ   

14.  Σωλήνας αναρρόφησης ΝΑΙ   

15.  Όργανα και συστήματα έλεγχου ΝΑΙ   

16.  Ηλεκτρικό σύστημα ΝΑΙ   

17.  Υδραυλικό σύστημα ΝΑΙ   

18.  Σύστημα νερού ΝΑΙ   

19.  Πνευματικό σύστημα ΝΑΙ   

20.  Παρελκόμενα ΝΑΙ   

21.  Χρωματισμός ΝΑΙ   

22.  Ποιοτικά στοιχεία ΝΑΙ   

23.  
Τεχνική υποστήριξη,  εμπειρία και 

ειδίκευση    
ΝΑΙ 

  

24.  Εκπαίδευση προσωπικού ΝΑΙ   

25.  Παράδοση οχημάτων ΝΑΙ   

26.  
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς 
ΝΑΙ 
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Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί 

ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση 

αναλυτικές και επεξηγηματικές 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ  

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 

Ισχύς και Ροπή Στρέψης 

Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 
Λοιπός και πρόσθετος 

εξοπλισμός  
100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κάδος απορριμμάτων  - υλικά 

και τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

9 Αναρροφητικό σύστημα  100-120 10,00 

 10  Σύστημα σάρωσης  100-120 6,00 

11 
Υδραυλικό σύστημα ,    

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

12 
Λοιπός και πρόσθετος 

Εξοπλισμός 
100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

- αντισκωριακή προστασία  
100-120 13,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – 

Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 11,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 6,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
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προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

     U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού 

Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 1.439.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%)  το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την  «Προμήθεια με χρηματοδοτική 

μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 

 

 

Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑΔΑ  Α 

ΕΙΔΟΣ    ΠΟΣΟ (€) 

Μηνιαία Δόση για την  χρηματοδοτική μίσθωση απορριμματοφόρων 

διάρκειας 5 ετών. 
15.166,67 

Φ.Π.Α 24%: 3.640,00 

ΤΕΛΙΚΟ MHNIAIO ΣΥΝΟΛΟ: 18.806,67 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ  Β  

ΕΙΔΟΣ   ΠΟΣΟ (€) 

Μηνιαία Δόση για την  χρηματοδοτική μίσθωση σαρώθρου διάρκειας 5 

ετών. 

3.367,80 

 

Φ.Π.Α 24%: 
808,27 

 

ΤΕΛΙΚΟ MHNIAIO ΣΥΝΟΛΟ: 
4.176,07 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 16 κ.μ. 
182.000,00 5 910.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 218.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.128.400,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΑ Β 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 Αναρροφητικό σάρωθρο  

χωρητικότητας 6 κ.μ. 250.564,52 
1 250.564,52 

Φ.Π.Α. 24% 60.135,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 310.700,00 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Φ.Π.Α. 24% ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  

 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α : 
910.000,00€ 218.400,00€ 1.128.400,00€ 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β : 
250.564,52€ 60.135,48€ 310.700,00€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α 

ΚΑΙ Β: 1.160.564,52€ 278.535,48€ 1.439.100,00€ 

 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου Ρόδου και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1
0 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 

Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 

συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια 

του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

ΆΡΘΡΟ 2
0 

Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «Προμήθεια 

με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) πέντε (5) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου» 
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για τις ανάγκες της διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης προς κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.439.100,00€  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%.  

ΆΡΘΡΟ 3
0 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 

εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 

παρακάτω: 

1. Η Σύμβαση. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου 

5. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

ΆΡΘΡΟ 4
0 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με  Ανοικτό  Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και 

Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 5
0
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης των ειδών της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας 

της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 

72 του Ν.4412/2016.   

ΆΡΘΡΟ 6
0 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 

Ο Μέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ορίζεται σε έξι (6) μήνες  

από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

 

ΆΡΘΡΟ 7
0 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο Ανάδοχος δεν 

συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί 

έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 8
0 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τα υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή 

κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

Ν.4412/2016  

ΆΡΘΡΟ 9
0 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 10
0 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών  γίνεται  με έκδοση των αντίστοιχων μισθωμάτων  αμέσως μετά την 

παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα 

ορίζεται στη σύμβαση.  

Στην περίπτωση που ανάδοχος ανακηρυχθεί προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

επιτρέπεται - κατά την φάση της ταξινόμησης των οχημάτων στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου  
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Μεταφορών – να προηγηθεί της τελικής μίσθωσης των οχημάτων από την ανάδοχη προμηθεύτρια εταιρεία 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, η αντίστοιχη μίσθωση των οχημάτων από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 

προς την ανάδοχη προμηθεύτρια εταιρεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση - από την τελευταία προς 

την Αναθέτουσα αρχή -  των απαιτούμενων από τη νομοθεσία για την υλοποίηση της σύμβασης 

παραστατικών (μισθώματα)  

Κρατήσεις-Φόροι:  

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 11
0 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα   πρέπει να 

στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου αυτό 

είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος στις 

εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

  

ΆΡΘΡΟ 12
0
 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια μηχανήματος θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση του μηχανήματος, και 

θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 

παραλαμβανομένου υπό προμήθεια μηχανήματος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 

λειτουργικών ανωμαλιών του. 

 Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερομένου προμήθεια μηχανήματος, παρουσιάσει 

βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της . Για το εύλογο του χρόνου 

αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή άμεσα γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και υπογραφή του 

Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής). 

Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την Ε.Π. του Δήμου Ρόδου μέσα 30 ημέρες από την προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική  

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνο εφόσον παρέλθουν οι  30 ημέρες μετά από ειδική 

ενόχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου Ρόδου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του Δήμου Ρόδου αποδεικτικό προσκόμισης 

τούτου. 

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον Δήμο Ρόδου και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση 

για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.   

 

ΆΡΘΡΟ 13
0
 

Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από 

τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα  (1) έτος   . 

 

ΆΡΘΡΟ 14
0 

Ανταλλακτικά 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που δεσμεύεται 

να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του 

σέρβις. 

 

ΆΡΘΡΟ 15
0
 

Παράδοση 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου  Ρόδου άθικτα και 

χωρίς ζημιές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας   Προς τον Δήμο Ρόδου 

(επωνυμία διεύθυνση κ.λ.π.) 
  Ημερομηνία : 

….../…../201.. 

Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό :  

« Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος 

έργου » 

Υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας για τον διαγωνισμό «Προμήθεια με χρηματοδοτική 

μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανήματος έργου» που έχει προκηρύξει ο Δήμος 

σας. 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την ………/……/201…. 

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες  
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ € 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) = 

(4) χ (5) 

(7) = 

(6) / (60) 

Α1 34144512-0 

Απορριμματοφόρο 

τύπου πρέσας 

χωρητικότητας   

16 m
3
 

 5   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   
  

Φ.Π.Α 24% 

 

 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   

 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ € 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)  
(7) = 

(6) / (60) 

Β1 34144431-8 

Αναρροφητικό  

σάρωθρο 

χωρητικότητας  5-6 

m
3
 

 1   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

  

Φ.Π.Α 24% 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   
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Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 
 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου                                                 Ατσίδη Έλπίδα                     

       Αντιδήμαρχος                                                                                                  
                                                         

        

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος  

 

 

2. Κορωναίος Ιωάννης 

  

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

 

5. Μουτάφης Δήμος - Μιχαήλ 

 

 

6. Κυριαζής Στέφανος  

 

 

7. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

                                                 

 

βάσει 

αναμορφόσεων 

 


