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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: 44/04-10-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη  04 Οκτωβρίου 

2017 και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 147/5-3-2017 «περί της εκλογής τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 

811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ.: 2/79521/29-09-2017, 

η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 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 πέντε  

(5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη,  2. Παρασκευά Δημήτριο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ, 5. Σαρικά Γεώργιο. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο -Μιχαήλ 

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

Γεώργιο,  3. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. 

Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της  

μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να 

παρευρεθεί, 5. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος)  ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

6. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 7. Δράκος Στέφανος (δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς και της κ. 

Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, 

 

  

ΘΕΜΑ                                                                             Aπόφ.Αρ.  550 / 2017 (ΑΔΑ: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη δεκατριών κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με 

διευκρινιστική εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/


2 

 

μελών της, να συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα 

στην ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (εντός και εκτός Σχεδίου)» 

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» 

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ.Σεφέρη» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για την παροχή 

υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE – Promoting citizens’ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand» 

5. Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο Ε! Τμήμα στις 11/10/2017 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης του Σταύρου 

Μαραβέλια του Κωνσταντίνου και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης 

6. Έγκριση παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Εδρας Ρόδου, την 29-9-

2017 κατά την εκδίκαση της με αρ. καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτησης ακύρωσης Ειρήνης 

Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. ΥΔΟΜ. 

7. Έγκριση  για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικών ετών 2017 και 2018 

8. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

750,00€ για το κόστος έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων 

των πρώην Δήμων (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Σαρικάς Εμμανουήλ). 

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και  ανάδειξη 

οριστικών αναδόχων για την  προμήθεια Τροφίμων στις Δομές  του Δήμου Ρόδου και στο  

Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας  ΔΟΠ. 

10. Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων, Δήμου Ρόδου Οικονομικού 

έτους 2018, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  με αρ. 

πρωτ. 876 /29.09.2017 

11. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

12. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Κ. - 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Κ. Ο.Ε. » για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 137.797,70 € 

πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 

(ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) 

13. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. 

ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR Α.Ε. » για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  

ύψους 54.075,31 € πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα οι όλες 

διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δεκατριών κατεπειγόντων θεμάτων στην 44

η
 τακτική συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει 

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (εντός και εκτός Σχεδίου)» 

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» 

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ.Σεφέρη» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για την παροχή 

υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE – Promoting citizens’ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand» 

5. Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο Ε! Τμήμα στις 11/10/2017 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης του Σταύρου 

Μαραβέλια του Κωνσταντίνου και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης 

6. Έγκριση παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Εδρας Ρόδου, την 29-9-

2017 κατά την εκδίκαση της με αρ. καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτησης ακύρωσης Ειρήνης 

Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. ΥΔΟΜ. 

7. Έγκριση  για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικών ετών 2017 και 2018 

8. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

750,00€ για το κόστος έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων 

των πρώην Δήμων (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Σαρικάς Εμμανουήλ). 

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και  ανάδειξη 

οριστικών αναδόχων για την  προμήθεια Τροφίμων στις Δομές  του Δήμου Ρόδου και στο  

Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας  ΔΟΠ. 

10. Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων, Δήμου Ρόδου Οικονομικού 

έτους 2018, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  με αρ. 

πρωτ. 876 /29.09.2017 

11. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
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12. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Κ. - 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Κ. Ο.Ε. » για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 137.797,70 € 

πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 

(ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) 

14. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. 

ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR Α.Ε. » για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  

ύψους 54.075,31 € πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                           Aπόφ. Αρ. 551 / 2017 (ΑΔΑ: 70ΥΒΩ1Ρ-80Λ) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας)» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79447/29-9-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/79447/29-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας).  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. 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.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 
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7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ001961190. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)» 

2. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)» και ποσού 

58.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

70-7135.0008  2017 58.000,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

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

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/79447/29-09-2017 του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Το Π.Δ. 80/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής 

προστασίας (είδη κα υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)». 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                 Απόφ. Αρ: Ορθή  552 / 2017 ΑΔΑ: 7ΜΦΖΩ1Ρ-Ζ0Ι) 

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79242/29-9-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/79242/29-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα : Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 

Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 
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1. 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.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002002641. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης Περιβάλλοντος» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «Προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου» και ποσού 74.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

35/7131.0003 2017 74.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/79242/29-09-2017 του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Το Π.Δ. 80/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου». 

 

Β) Εγκρίνει την διάθεση  πίστωσης στο σχετικό Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως 

έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 
  

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια    
35-

7131.0003 

  Προμήθεια μηχανήματος 

"κλαδοφάγου" 
74.000 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις ανατροπής και ανάληψης  

υποχρέωσης, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η 

Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                    Απόφ. Αρ. 553 / 2017 (ΑΔΑ: 6Ω7ΛΩ1Ρ-4Ψ2) 

Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ: 2/79110/28-09-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/79110/28-09-2017 η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών  υποχρέωσης  οικονομικού έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος  

80/2016 . 

Πίνακ

ας 

ανατρ

οπών  
Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 
Επαύξηση 

ισχύος  
20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του 2
ου 

Λυκείου 

Ρόδου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/6-3-

2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

-5.773,53 

2 
Επαύξηση 

ισχύος  
20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του 

Νηπιαγωγείου Κρεμαστής σύμφωνα με το 

αριθ. πρωτ. 1210/3-3-2017 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

  -507,35 
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3 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Φώτη 

Χατζηδιάκου  στην Αθήνα την 6/7/2017 για 

την συνάντηση του με τον Υφυπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης – τον Ειδικό 

Γραμματέα  ΣΔΙΤ , και των Πρόεδρο του 

Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 

-60,00 

4 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα γενομένης μετάβασης του 

Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην 

Αθήνα στις 4/7/2017 για την συζήτηση 

ενώπιον του ελεγκτικού Συνέδριου της 

αίτησης ανάκλησης που άσκησε η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , μετά την 

απόρριψη της σύμβασης  για το φράγμα 

Γαδουρά 

-60,00 

5 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα γενομένης μετάβασης του 

Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην 

Αθήνα στις 10/7/2017 για την συμμετοχή 

του στις εργασίες της ημερίδας που 

διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 

Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

-42,00 

6 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα  μετάβασης του 

Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην 

Αθήνα από 18/7/2017 έως και 19/7/2017 

προκειμένου να συναντηθεί με τον Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας  για τα θέματα : 1. Την 

επέκταση του ξυλοπεζόδρομου  κ.λ.π. 

-116,00 

7 Οδοιπορικά  00-6421 
Οδοιπορικά έξοδα του Νομικού Συμβούλου 

Στάγκα  Εμμανουήλ στην Αθήνα για να 

παραστεί στο ΣτΕ στις 17/5/2017 

-151,96 

  8 ¨Έργο   70-7331.008 Επισκευές και συντηρήσεις Δημοτικών 

κτιρίων στην Μεσαιωνική Πόλη 
-16.669,25 

(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 ανατροπών, ακολούθησε και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/80667/4-10-2017, οι οποία θα 

πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά, ώστε 

να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.  

 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΓΗΣΗΣΗ  

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  συμπληρωματικού  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών  υποχρέωσης  οικονομικού 

έτους 2017.  

Πίνακας για αποφάσεις ανατροπών υποχρέωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος  80/2016. 

1. Πίνακας ανατροπών 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ 

1 Αμοιβή  00-6142.0024 
Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και 

μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου 

Ρόδου    

-2.000,00 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της 

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79110/28-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/80667/4-10-2017 συμπληρωματική εισήγησης αυτής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις ανατροπές πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., 

προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Επαύξηση ισχύος  20-6211.0002 
Επαύξηση ισχύος παροχής του 2

ου 
Λυκείου 

Ρόδου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/6-3-

2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

-5.773,53 

2 Επαύξηση ισχύος  20-6211.0002 

Επαύξηση ισχύος παροχής του 

Νηπιαγωγείου Κρεμαστής σύμφωνα με το 

αριθ. πρωτ. 1210/3-3-2017 έγγραφο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

  -507,35 

3 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Φώτη 

Χατζηδιάκου  στην Αθήνα την 6/7/2017 για 

την συνάντηση του με τον Υφυπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης – τον Ειδικό 

Γραμματέα  ΣΔΙΤ, και των Πρόεδρο του 

Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων 

-60,00 

4 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα γενομένης μετάβασης του 

Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην 

Αθήνα στις 4/7/2017 για την συζήτηση 

ενώπιον του ελεγκτικού Συνέδριου της 

αίτησης ανάκλησης που άσκησε η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά την 

απόρριψη της σύμβασης  για το φράγμα 

Γαδουρά 

-60,00 

5 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα γενομένης μετάβασης του 

Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην 

Αθήνα στις 10/7/2017 για την συμμετοχή 

του στις εργασίες της ημερίδας που 

διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 

Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

-42,00 

6 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα  μετάβασης του 

Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην 

Αθήνα από 18/7/2017 έως και 19/7/2017 

προκειμένου να συναντηθεί με τον Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας  για τα θέματα : 1. Την 

επέκταση του ξυλοπεζόδρομου  κ.λ.π. 

-116,00 



10 

 

7 Οδοιπορικά  00-6421 
Οδοιπορικά έξοδα του Νομικού Συμβούλου 

Στάγκα  Εμμανουήλ στην Αθήνα για να 

παραστεί στο ΣτΕ στις 17/5/2017 

-151,96 

8 ¨Έργο   70-7331.008 Επισκευές και συντηρήσεις Δημοτικών 

κτιρίων στην Μεσαιωνική Πόλη 
-16.669,25 

9 Αμοιβή 00-6142.0024 
Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και 

μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου 

Ρόδου 

-2.000,00 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις ανατροπών υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 
ΘΕΜΑ 4o                                                    Απόφ. Αρ: 554 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0) 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια 

αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/79195/29-09-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79195/29-09-2017 

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

 «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:1195,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1205,1206,1207,1208,1209. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι δαπάνες αυτές , όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης πίστωσης εντός 2 

μηνών ( άρθρο 4 , παρ. 1β  του Π.Δ/τος  80/2016 )».  

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1195 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή 

– μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων ( για την πληρωμή σύνδεσης νέων παροχών με 

υπόλογο τον υπάλληλο της Δ.Ε. Καλλιθέας κ. 

Γιαννόπουλο Γεώργιο )  

 4.880,96 

2 1197 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

Δημητρίου Σαλαμαστράκη Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου στην Αθήνα για να παραστεί στο Συμβούλιο 

Επικρατείας στις 19/10 /2017  για την έφεση του Σαρρή 

Εμμανουήλ που στρέφεται εναντίον του Δήμου από 

18/10/2017 έως και 19/10/2017 

 350,00 

3 1198 70-6474.0001 
Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα 

πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου 
 5.000,00 

4 1199 10-7133.0001 Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους)   2.014,01 

5 1200 15-7336.0002 
Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ 

Φάση 
 50.000,00 

6 1201 70-7331.0003 
Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης 
 7.270,00 

7 1202 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας), πάσαλλο περίφραξης Φ20  ύψους 2 Μ  της Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ  

 142,29 
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8 1203 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας), πλέγμα  περίφραξης πλεκτό κουλούρα  25 Μ 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  

 248,00 

9 1205 15-7331.0005 
Μόνωση του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας 

Κρεμαστής 
 7.270,00 

10 1206 30-7335.0002 
Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με 

πράσινο ρεύμα για την κυκλοφοριακή βελτίωση τους 
 7.270,00 

11 1207 15-6142.0001 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην προετοιμασία 

υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη 

σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων, του Δήμου 

Ρόδου στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ 

 24.800,00 

12 1208 15-7331.0006 
Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη Δ.Κ. 

Θεολόγου 
 7.200,00 

13 1209 30-7333.0011 
Αποκατάσταση οδοστρωσίας αγροτικών δρόμων στη 

Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 
 40.000,00 

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

προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 
Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησε άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 

2/80674/4-10-2017, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να 

εγκριθεί συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση έχει ως εξής: 

 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  συμπληρωματικών  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ: 1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224, 

1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1

243,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256.  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016 ,σας 

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  Σχέδια  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και 

παρακαλούμε εφόσον εγκριθούν οι δαπάνες αυτές , όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης πίστωσης εντός 2 

μηνών (άρθρο 4, παρ. 1β  του Π.Δ/τος  80/2016).  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1210 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της  

υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού  Σέβας Τσίμπλη στην 

Αθήνα από 19/10/2017 εως και 22/10/2017 για να 

στελεχώσει το stand της Ρόδου στο  Περίπτερο της 

Περιφέρειας Νοτίου Αίγαιου στην τουριστική έκθεση 

ΜΙΤΕ 2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα  

600,00 

2 1211 10-6612.0001.0005 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
4.000,00 

3 1212 10-6613.0001.0005 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
8.000,00 
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4 1213 00-6142.0041 

Σύμβουλος Υποστήριξης  για την Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου 

Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης    

21.948,00 

5 1214 10-6614.0001.0005 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
3.000,00 

6 1215 10-6612.0001.0006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
4.000,00 

7 1216 10-6613.0001.0006 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
8.000,00 

8 1217 10-6614.0001.0006 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
3.000,00 

9 1218 10-6612.0001.0009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 
4.000,00 

10 1219 10-6613.0001.0009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 
8.000,00 

11 1220 70-7135.0008 
Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας. 
58.000,00 

12 1221 10-6614.0001.0009 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
3.000,00 

13 1222 10-6612.0001.0010 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
4.000,00 

14 1223 10-6613.0001.0010 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

8.000,00 

15 1224 10-6614.0001.0010 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
3.000,00 

16 1225 30-6662.0001.0001 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 15.000,00 

17 1226 30-6662.0001.0002 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 10.000,00 

18 1227 70-6672.0005 
Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για 

έκτακτες ανάγκες ME 127324 
1.748,40 

19 1228 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων  
6.236,00 

20 1229 30-6662.0001.0003 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 10.000,00 

21 1230 30-6662.0001.0004 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 10.000,00 

22 1231 30-6662.0001.0005 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 10.000,00 

23 1232 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση του 

υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού Κωνσταντίνου 

Χατζίκου στην Αθήνα από 18/10/2017 έως και 

22/10/2017 προκειμένου να στελεχώσει το stand  της 

Ρόδου στο Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

στην τουριστική έκθεση ΜΙΤΕ 2017 

350,00 

24 1233 20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

1.582.616,80 

25 1234 30-6661.0002.0001 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

26 1235 30-6661.0002.0002 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

27 1236 30-6661.0002.0003 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

28 1237 30-6661.0002.0004 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.000,00 

29 1238 30-6661.0002.0005 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 5.000,00 

30 1239 30-6661.0005.0001 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

31 1240 30-6661.0005.0002 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.  ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

32 1241 30-6661.0005.0003 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

33 1242 30-6662.0003.0001 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 
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34 1243 30-6662.0003.0002 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

35 1245 30-6662.0003.0003 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

36 1246 30-6662.0003.0004 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.000,00 

37 1247 30-6662.0003.0005 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 5.000,00 

38 1248 30-6662.0008.0001 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

39 1249 30-6662.0008.0002 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

40 1250 30-6662.0008.0003 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

41 1251 30-6662.0008.0004 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.000,00 

42 1252 30-6662.0008.0005 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 5.000,00 

43 1253 30-6662.0008.0007 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 5.000,00 

44 1254 30-6662.0008.0009 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 5.000,00 

45 1255 30-6662.0008.0010 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 5.000,00 

45 1256 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση του 

Νομικού Συμβούλου Στάγκα Εμμανουήλ στην Αθήνα 

από 10/10/2017 έως  και 11/10/2017 για να παραστεί 

στο Συμβούλιο Επικρατείας για υποθέσεις του Δήμου 

1. συζήτηση αιτήσεως του Σταύρου Μαραβέλια, 2. 

αίτησης ακύρωσης Ειρήνης Γκούστα κατά της 5/25-7-

2016 απόφ. ΥΔΟΜ. 

300,00 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της 

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79195/29-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/80674/04-10-2017 συμπληρωματική εισήγησης αυτής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις (ψηφίσεις) πιστώσεων στους 

σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1.  1195 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων ( για την πληρωμή σύνδεσης 

νέων παροχών με υπόλογο τον υπάλληλο της Δ.Ε. 

Καλλιθέας κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο )  

 4.880,96 

2.  1197 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

του Δημητρίου Σαλαμαστράκη Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου στην Αθήνα για να 

παραστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 19/10 

/2017  για την έφεση του Σαρρή Εμμανουήλ που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου από 18/10/2017 

έως και 19/10/2017 

 350,00 

3.  1198 70-6474.0001 
Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα 

πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου 
 5.000,00 
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4.  1199 10-7133.0001 Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους)   2.014,01 

5.  1200 15-7336.0002 
Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – 

Α’ Φάση 
 50.000,00 

6.  1201 70-7331.0003 
Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης 

Μεσαιωνικής Πόλης 
 7.270,00 

7.  1202 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά πάγιας), πάσαλλο περίφραξης Φ20  

ύψους 2 Μ  της Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  

 142,29 

8.  1203 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά πάγιας), πλέγμα  περίφραξης πλεκτό 

κουλούρα  25 Μ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  

 248,00 

9.  1205 15-7331.0005 
Μόνωση του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας 

Κρεμαστής 
 7.270,00 

10.  1206 30-7335.0002 

Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με 

πράσινο ρεύμα για την κυκλοφοριακή βελτίωση 

τους 

 7.270,00 

11.  1207 15-6142.0001 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην 

προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ 

για την ένταξη σχολικών μονάδων, όλων των 

βαθμίδων, του Δήμου Ρόδου στα έργα που 

εκτελούνται με ΣΔΙΤ 

 24.800,00 

12.  1208 15-7331.0006 
Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη Δ.Κ. 

Θεολόγου 
 7.200,00 

13.  1209 30-7333.0011 
Αποκατάσταση οδοστρωσίας αγροτικών δρόμων 

στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 
 40.000,00 

14.  1210 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της  υπαλλήλου Δ/νσης Τουρισμού  Σέβας 

Τσίμπλη στην Αθήνα από 19/10/2017 εως και 

22/10/2017 για να στελεχώσει το stand της Ρόδου 

στο  Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αίγαιου 

στην τουριστική έκθεση ΜΙΤΕ 2017 που θα 

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα  

600,00 

15.  1211 10-6612.0001.0005 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
4.000,00 

16.  1212 10-6613.0001.0005 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

8.000,00 

17.  1213 00-6142.0041 

Σύμβουλος Υποστήριξης  για την Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο 

Δράσης    

21.948,00 

18.  1214 10-6614.0001.0005 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 
3.000,00 

19.  1215 10-6612.0001.0006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
4.000,00 

20.  1216 10-6613.0001.0006 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

8.000,00 

21.  1217 10-6614.0001.0006 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
3.000,00 

22.  1218 10-6612.0001.0009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 
4.000,00 
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23.  1219 10-6613.0001.0009 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ 

8.000,00 

24.  1220 70-7135.0008 
Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας. 
58.000,00 

25.  1221 10-6614.0001.0009 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 
3.000,00 

26.  1222 10-6612.0001.0010 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
4.000,00 

27.  1223 10-6613.0001.0010 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

8.000,00 

28.  1224 10-6614.0001.0010 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 
3.000,00 

29.  1225 30-6662.0001.0001 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 15.000,00 

30.  1226 30-6662.0001.0002 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 10.000,00 

31.  1227 70-6672.0005 
Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 

για έκτακτες ανάγκες ME 127324 
1.748,40 

32.  1228 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων  
6.236,00 

33.  1229 30-6662.0001.0003 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 10.000,00 

34.  1230 30-6662.0001.0004 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 10.000,00 

35.  1231 30-6662.0001.0005 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 10.000,00 

36.  1232 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση 

του υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού 

Κωνσταντίνου Χατζίκου στην Αθήνα από 

18/10/2017 έως και 22/10/2017 προκειμένου να 

στελεχώσει το stand  της Ρόδου στο Περίπτερο της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην τουριστική 

έκθεση ΜΙΤΕ 2017 

350,00 

37.  1233 20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

1.582.616,80 

38.  1234 30-6661.0002.0001 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

39.  1235 30-6661.0002.0002 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

40.  1236 30-6661.0002.0003 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

41.  1237 30-6661.0002.0004 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.000,00 

42.  1238 30-6661.0002.0005 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 5.000,00 

43.  1239 30-6661.0005.0001 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

44.  1240 30-6661.0005.0002 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.  ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

45.  1241 30-6661.0005.0003 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

46.  1242 30-6662.0003.0001 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 
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47.  1243 30-6662.0003.0002 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

48.  1245 30-6662.0003.0003 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

49.  1246 30-6662.0003.0004 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.000,00 

50.  1247 30-6662.0003.0005 ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 5.000,00 

51.  1248 30-6662.0008.0001 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 10.000,00 

52.  1249 30-6662.0008.0002 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 5.000,00 

53.  1250 30-6662.0008.0003 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 5.000,00 

54.  1251 30-6662.0008.0004 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 5.000,00 

55.  1252 30-6662.0008.0005 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 5.000,00 

56.  1253 30-6662.0008.0007 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 5.000,00 

57.  1254 30-6662.0008.0009 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 5.000,00 

58.  1255 30-6662.0008.0010 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 5.000,00 

59.  1256 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνηση 

του Νομικού Συμβούλου Στάγκα Εμμανουήλ στην 

Αθήνα από 10/10/2017 έως  και 11/10/2017 για να 

παραστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας για 

υποθέσεις του Δήμου 1. συζήτηση αιτήσεως του 

Σταύρου Μαραβέλια, 2. αίτησης ακύρωσης 

Ειρήνης Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. 

ΥΔΟΜ. 

300,00 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις ανατροπών υποχρεώσεων, ως 

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                              Απόφ. Αρ: 555 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΓΗ8Ω1Ρ-98Λ) 

Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση της με αριθμό 

199/2005 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Απόφαση Συμβουλίου 

Επικρατείας 565/2017) με δικαιούχους τους 1) Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά 2) Αθανάσιος 

Κοψιάς του Νίκωνα 3) Σεβαστή Κοψία του Αθανασίου 4) Ιωάννης Κοψιάς του Νίκωνα 5) 

Κυριακή σύζ Ιωάννη Κοψιά 6) Νίκωνας Κοψιάς του Ιωάννη 7) Βασίλειος Κοψιάς του Ιωάννη 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/72837/12-09-2017) 

 

 O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/72837/12-09-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

 «ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη, για εκτέλεση της με αριθμό 199/2005 Απόφασης του 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας 565/2017)-

Δικαιούχοι : 
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1) Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά 2) Αθανάσιος Κοψιάςτου Νίκωνα 3) Σεβαστή Κοψία του 

Αθανασίου 4) Ιωάννης Κοψιάς του Νίκωνα 5) Κυριακή σύζ Ιωάννη Κοψιά 6) Νίκωνας Κοψιάς του 

Ιωάννη 7) Βασίλειος Κοψιάς του Ιωάννη 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1.    Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την τήρηση 

και υποβολή στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 του Ν.4270/2014 

3.    Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016 , περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων  

5. Την Απόφαση 199/2005 του Τριμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου , με την οποία επιδικάζονται τόκοι 

υπερημερίας στους ενάγοντες €29.347,02 στην πρώτη, ανά € 13.206,16 στους δεύτερο και τρίτο, 

€4.402,05 στην τέταρτη και ανά €2.347,76 στους λοιπούς 

6. Την απόφαση 1580/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, την αίτηση αναίρεσης στο 

Συμβούλιο Επικρατείας 369/2011 και ΣτΕ 9/2012 και την 565/2017 απόφαση του ΣτΕ. 

7. Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου με αριθμό πρωτ. 2/67962/29-8-2017. 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού 

2017, που αφορούν στους τόκους υπερημερίας, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και 

ανάληψη υποχρέωσης, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-6823.0001 
Τόκοι υπερημερίας 

χρήσης 
14.836,24 

1)Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά 2) Αθανάσιος 

Κοψιάςτου Νίκωνα 3) Σεβαστή Κοψία του 

Αθανασίου 4) Ιωάννης Κοψιάς του Νίκωνα 5) 

Κυριακή σύζ Ιωάννη Κοψιά 6) Νίκωνας 

Κοψιάς του Ιωάννη 7) Βασίλειος Κοψιάς του 

Ιωάννη/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 

1580/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣτΕ 565/2017) 

 
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης 

Υποχρεώσεων βάσει όλων των ανωτέρω. 

 
Συν: Η γνωμοδότηση του Νομ. Συμβούλου 2/67962/29-8-2017». 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/72837/12-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης έτους 2017 για εκτέλεση της με 

αριθμό 199/2005 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Απόφαση Συμβουλίου 
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Επικρατείας 565/2017), στο  σχετικό Κ.Α.00-6823.0001, προϋπολογισμού 2017, η οποία 

επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-6823.0001 
Τόκοι υπερημερίας 

χρήσης 
14.836,24 

1)Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά 2) Αθανάσιος 

Κοψιάςτου Νίκωνα 3) Σεβαστή Κοψία του 

Αθανασίου 4) Ιωάννης Κοψιάς του Νίκωνα 5) 

Κυριακή σύζ Ιωάννη Κοψιά 6) Νίκωνας Κοψιάς 

του Ιωάννη 7) Βασίλειος Κοψιάς του 

Ιωάννη/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 

1580/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣτΕ 565/2017) 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                  Απόφ. Αρ: 556 / 2017  (ΑΔΑ: 66Σ7Ω1Ρ-ΘΒΔ) 

Ορισμός μελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και Εξέτασης Προσφυγών 

και Ενστάσεων για την "Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου van" 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  με αρ. πρωτ. 2/79196/29-9-2017) 

  

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79196/29-09-2017 

εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και Εξέτασης 

Προσφυγών και Ενστάσεων για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού 

και φορτηγού τύπου van». 

Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.4412/2016 

2. 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 Δ.Σ.),  

αιτούμαστε την έγκριση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

προσφορών και Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van» ως παρακάτω : 

α ) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van»  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Σάββας Ποντίκας ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

2. Ιωάννης Αλαφάκης ως Μέλος της Επιτροπής  

3. Επαμεινώνδας Γιάννακας ως Μέλος της Επιτροπής 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φώτης Μπακίρης ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μιχαήλ Διακοπαρασκευάς ως Μέλος της Επιτροπής 

3. Εμμανουήλ Κρητικός ως Μέλος της Επιτροπής 
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β) Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van» 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Εμμανουήλ Σαρικάς ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Βασίλης Διακολιός ως Μέλος της Επιτροπής 

3. Ευαγγελία Μοσχούς ως Μέλος της Επιτροπής 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος ως Πρόεδρος της επιτροπής  

2. Νίκος Παυλούς ως Μέλος της Επιτροπής 

3. Βασίλειος Ράμος ως Μέλος της Επιτροπής 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79196/29-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει τα μέλη επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών καθώς και εξέτασης Προσφυγών & 

Ενστάσεων για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού 

τύπου van» ως εξής: 

α) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van»  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Σάββας Ποντίκας ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

2. Ιωάννης Αλαφάκης ως Μέλος της Επιτροπής  

3. Επαμεινώνδας Γιάννακας ως Μέλος της Επιτροπής 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φώτης Μπακίρης ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μιχαήλ Διακοπαρασκευάς ως Μέλος της Επιτροπής 

3. Εμμανουήλ Κρητικός ως Μέλος της Επιτροπής 

β) Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων για την «Προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van» 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Εμμανουήλ Σαρικάς ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Βασίλης Διακολιός ως Μέλος της Επιτροπής 

3. Ευαγγελία Μοσχούς ως Μέλος της Επιτροπής 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κωνσταντίνος Βασιλώττος ως Πρόεδρος της επιτροπής  

2. Νίκος Παυλούς ως Μέλος της Επιτροπής 

3. Βασίλειος Ράμος ως Μέλος της Επιτροπής 
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ΘΕΜΑ 7o                                              Απόφ. Αρ: 557 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΥΩ5Ω1Ρ-ΦΥ3) 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/78320/27-9-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/78320/27-09-2017 

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

οποίας κοινοποιούνται η μελέτη και οι όροι διακήρυξης της προμήθειας  «Ανοικτού Ανατρεπόμενου 

Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου VAN» ως παρακάτω:   

Θέμα :  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή πρόχειρου    διαγωνισμού για τη 

«προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου VAN»  έτους 

2017 

Παρακαλούμε όπως : 

 Να προβείτε στην  έγκριση της μελέτης και τη κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την 

προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου VAN 

του Δήμου Ρόδου έτους 2017. 

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

 

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

του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθμό 2/78320/27-09-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 Το Ν. 3852/2010  

 Το Ν.4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του Δημόσιου - 

Συνοπτικού - Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: «Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – 

Τιμής για την Προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και Φορτηγό Τύπου 

VAN, προϋπολογισμού 35.000,00€ (τριάντα πέντε  χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α..»  

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.  
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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.  

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.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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 αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

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

17REQ001856326. 

16. Την με αριθμό 497 /2017 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7Ζ1ΓΩ1Ρ-Ν46, με 

την οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα α) τη διενέργεια με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN και β) η διάθεση 

πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   Π.Α.Υ.  

17. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:17REQ001915216 

18. Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αρ. 57010/19-09-2017 με ΑΔΑ 

7ΤΜΦΟΠ1Ι-5ΛΧ Σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την αγορά από το ελεύθερο  εμποόριο του 

ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια Ανοικτού Ανατρεπόμενου Δορυφορικού φορτηγού και 

Φορτηγό Τύπου VAN. 

Εγκρίνει 

 

Τους όρους του Συνοπτικού διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε ομάδα χωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου  για την 

προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   » για το 

έτος 2017, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους  Κωδικούς  Αριθμούς  Εξόδου Κ.Α. 20-7131.0011 με τίτλο 

<<προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού>> ποσού 18.000,00 € και Κ.Α. 20-

7131.0012 με τίτλο <<προμήθεια φορτηγού τύπου VAN>> ποσού 17.000,00 €    του Προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες τις ομάδες ή για μία  μόνο  ομάδα με την απαραίτητη 

προϋπόθεση να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας    με βάση την μελέτη του 

διαγωνισμού.  
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ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ με 

Φ.Π.Α. 

34134200-7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

20-7131.0011 18.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β’   

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ με 

Φ.Π.Α. 

34136000-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ 

VAN 

 

20-7131.0012 17.000,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……………. και ώρα 

9:00π.μ. στο κτίριο Του Τμήματος Προμηθειών  , επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος , Τ.Κ. 85 100. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την …../……./2017 και ώρα 9:00  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 

τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/……../2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 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 συμμετεχόντων 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 την εν λόγω προμήθεια 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  www. rhodes.gr.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  

τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, Email: mkanakas@gmail.com. 

Συνοπτικά Στοιχεία  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – Τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../…../2017 ώρα 9:00 π.μ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα προμηθειών  

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια  ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

35.000,00€ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως ……… 

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: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών    του Δήμου, το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

……/……../2017 και ώρα 14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την 

…../………/2017 και ώρα 9:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος  , Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
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αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
1
 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
2
. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 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 

                                                 
1παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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(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 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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 ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις 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 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους 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,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύνηψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 
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 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
3 4

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

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ). και συμπληρώνεται   

,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
5
 και Δ

6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ 

)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από 

τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
7
 και  υποβάλλεται 

8
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

                                                 
3 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
4 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 
5 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
7(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
8Κατευθυντήρια 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 υπογράψει το 
ίδιο ΤΕΥΔ  , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Σημείωση: 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Γ' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες  εντύπων   οικονομικών προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.              

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

                                                                                                                                                         
 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.  
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2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

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 Aανάθεσης 

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.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, Βάρη οχήματος, 

ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα 

πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος -

ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική μόνωση, θύρες, 

παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-

συνοδηγού-επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 
20 



30 

 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 10 

  

Βαθμολογία Ομάδας Α 

 

50 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 

2 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή 

μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

25 

3 Χρόνος-τόπος παράδοσης 5 

  

Βαθμολογία Ομάδας Β 

 

50 

 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β. = 0,70Α +0,30Β όπου Α και Β οι βαθμολογίες των 

τμημάτων  Α και Β αντίστοιχα. 

 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία Σ.Β. προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

      Σ.Β. 

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, Σ.Β. και προκρίνεται η προσφορά με την 

μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

 

Οι προσφορές βαθμολογούνται όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, με 100.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα κριτήρια των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης.   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN 

 
ΤΜΗΜΑ  Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, Βάρη οχήματος, 

ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα 

πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος -ύψος 

πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική μόνωση, θύρες, 

παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-

συνοδηγού-επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 
20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 10 

  

Βαθμολογία Ομάδας Α 

 

50 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 

2 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή 

μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

25 

3 Χρόνος-τόπος παράδοσης 5 

  

Βαθμολογία Ομάδας Β 

 

50 
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Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β. = 0,70Α +0,30Β όπου Α και Β οι βαθμολογίες των 

Τμημάτων Α και Β αντίστοιχα. 

 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία Σ.Β. προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

      Σ.Β. 

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, Σ.Β. και προκρίνεται η προσφορά με την 

μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

 

Οι προσφορές βαθμολογούνται όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, με 100.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα κριτήρια των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης.   

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
9
  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
10

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης  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. 

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.  

(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 

                                                 
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
10 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). 
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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)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ 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 
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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. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ 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 στην  Οικονομική Επιτροπή
11

 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. 

Ο δήμος ( 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 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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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,   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. 

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.  

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. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τρείς μήνες μετά, άλλα μετά από 

σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μπορεί να παραταθεί για τρείς  το πολύ μήνες χωρίς 

τροποποίησης των ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 13
Ο
  : ΠΑΡΑΛΑΒΗ -   

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  εφάπαξ στις εγκαταστάσεις του Δήμου εντός τριών 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
12

  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. 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. 

                                                 
12 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 

ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται 

για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 

αρμοδιότητες”  
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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.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

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,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) 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 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. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
13

  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 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

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

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

                                                 
13 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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 αναθέτουσας αρχής ( ήτοι 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 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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 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 , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών 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 21
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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. 

 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια Ανοικτού ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγού και  

Φορτηγό τύπου VAN ενδεικτικού προϋπολογισμού  τριάντα πέντε χιλιάδες  ευρώ (35.000,00 €) με το 

Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τους Κ.Α : 20.7131.0011 και 20.7131.0012 Οικονομικού Έτους 2017. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής για κάθε όχημα χωριστά.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Ανοικτού ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό  
1 14.516,13 € 14.516,13 € 

2 Φορτηγό τύπου VAN 1 13.709,68 13.709,68 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 28.225,81 € 

ΦΠΑ 24% 6.774,19 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

Το προς προμήθεια μικρό ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, 

πρόσφατης κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το όχημα θα πληρεί όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας που θα χρησιμοποιηθεί από την 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή από στενούς 

δρόμους, ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων υλικών. 

Θα είναι πρόσφατης σχεδίασης, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει 

να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για μεταφορική 

ικανότητα ωφέλιμου φορτίου μεγαλυτέρου των 550,00 κιλών. 

Το μικρό φορτηγό θα φέρει μεταλλική ανατρεπόμενη καρότσα (διαστάσεων και όγκου που 

θα καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς). 

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, 

 σειρά συνήθων εργαλείων, 

 γρύλλος 

 τάκος συγκράτησης οχήματος 

 πείρος ρυμούλκησης 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης    του, 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ., 

 τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και συντήρησης του οχήματος. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, φωτιστικά 

και ηχητικά σώματα κλπ. 

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα μηνύματα ασφαλούς χρήσης 

(CE). 

Το χρώμα του οχήματος θα είναι άσπρο και θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου 

και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών (περιλαμβάνονται στη τιμή). 

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Γενικά 

Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το όχημα κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου 

επιτρεπόμενου κατά 15%. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει 

ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη, ολόκληρα ή τμήμα τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

Δήμου. 

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα. Γενικά το όχημα θα περιλαμβάνει ότι 

απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ, όπως αυτός ισχύει κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης. 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον εμπρόσθιο 

άξονα και δύο (2) τροχούς στον πίσω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, ικανό να φέρει ανατρεπόμενη 

καρότσα επιθυμητών διαστάσεων τουλάχιστον 1,40m x 1,90m (καθαρό), τεχνολογικά εξελιγμένης 

κατασκευής. Το ωφέλιμο φορτίου σε απορρίμματα θα είναι μεγαλύτερο των 550 κιλών. 

 

Θάλαμος επιβατών (2 θέσεων). 

Θα είναι σύγχρονου τύπου και θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται σε ένα σύγχρονο όχημα. Για 

το λόγο αυτό θα φέρει πλευρικές μπάρες προστασίας, και γενικά η όλη κατασκευή θα ακολουθεί την 

κατασκευαστική φιλοσοφία της μέγιστης δυνατής παροχής ασφάλειας στους επιβαίνοντες. Θα παρέχει 

την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση. 
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Θα φέρει συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Τα καθίσματα 

θα είναι σύγχρονου τύπου, άνετα και θα φέρουν ζώνες ασφαλείας για οδηγό και συνοδηγό. 

Η εξωτερική καθαριότητα του ανεμοθώρακα, θα εξασφαλίζεται από δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτές καθαριστικού υγρού, ενώ για την προστασία του οδηγού και των 

συνοδηγών από τον ήλιο, θα υπάρχουν δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. 

Ο πίνακας οργάνων, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο και την προστασία του 

οχήματος όργανα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ταχύμετρο, στροφόμετρο, δείκτη θερμοκρασίας 

νερού, στάθμης καυσίμου, φωτεινές ενδείξεις προβολέων και ‘’φλας’’, προειδοποιητικές φωτεινές 

ενδείξεις στάθμης ελαίου λιπάνσεως, υπερθέρμανσης, κατάστασης συστήματος πέδησης κλπ. Οι 

μοχλοί ενεργοποίησης φωτισμού, ‘’φλας’’, υαλοκαθαριστήρων και κόρνας, θα είναι εύχρηστοι, 

εργονομικοί και - όπως κάθε άλλος διακόπτης και μοχλός - θα βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε 

να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση. 

Η καμπίνα εσωτερικά θα φέρει θερμομόνωση και επένδυση από πλαστικό ή άλλο υλικό, ανθεκτικό 

και καλής ποιότητας και εμφάνισης. Το δάπεδο θα είναι καλυμμένο με ανθεκτικό πλαστικό τάπητα. 

Ο εσωτερικός φωτισμός της καμπίνας θα εξασφαλίζεται από πλαφονιέρα. 

Το σύστημα θέρμανσης, θα έχει την δυνατότητα θέρμανσης και εισαγωγής στον θάλαμο, φρέσκου 

εξωτερικού αέρα με ανεμιστήρα πολλών ταχυτήτων. 

Η καμπίνα είναι επιθυμητό να είναι ανακλινόμενη για εύκολο service και έλεγχο του κινητήρα και να 

εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού κυβισμού μεγαλύτερου 

των 1.250 κ. εκ και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με ψεκασμό και η ισχύς του 

είναι επιθυμητό να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του και η ροπή στρέψεως 

πρέπει να του εξασφαλίζουν άνετη μετακίνηση σε δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, υπό πλήρες 

φορτίο.  

Γενικά θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να 

απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. 

Επίσης το όχημα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.  

 

Σύστημα μετάδοσης. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα αποτελείται από : 

 κιβώτιο των ταχυτήτων με πέντε ή έξι σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας όπισθεν, 

συγχρονισμένων (“συγχρονιζέ”), 

 συμπλέκτη μονού δίσκου, βελτιωμένου τύπου, ισχυρής κατασκευής για να ανταποκρίνεται 

απόλυτα στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος, 

 διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την σωστή 

και ασφαλή κίνηση, κατάλληλα για ανάβαση υπό πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση ως 15% και 

ταχύτητα πορείας 70 χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

 

Συμπλέκτης. 

Θα είναι ξηρού τύπου, με μονό δίσκο και η λειτουργία του θα είναι υδραυλική –αυτορυθμιζόμενη. 

 

Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.). To όχημα θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

ευστάθειας  για την αποφυγή ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση.  

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. 
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Σύστημα διεύθυνσης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά 

υποβοηθούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και θα έχει ακτίνα στροφής περίπου 5 m. 

 

Σύστημα ανάρτησης. 

Εμπρός θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από διπλά ψαλίδια, εγκάρσιο διπλό φύλλο 

σούστας, αποσβεστήρες και σταθεροποιητική μπάρα. Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από 

άκαμπτο άξονα, ενισχυμένες παραβολικές σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών και σταθεροποιητική 

μπάρα. Γενικά οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 

 

Τροχοί. 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά επίστρωτα 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. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Το μικρό φορτηγό όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων 

για την κυκλοφορία σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική νομοθεσία. 

Θα διαθέτει τους προβλεπόμενους προβολείς, τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα (φώτα πορείας, 

προβολείς, φωτισμό αλλαγής πορείας -φλας-, προειδοποίησης (alarm και stop), ηχητικά σήματα, 

περιστρεφόμενο φανό στο επάνω μέρος του οχήματος κλπ. Στο πίσω μέρος του θα υπάρχουν 

αντανακλαστικά (ζέμπρες). Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να 

μην καταστρέφεται κατά την πορεία του οχήματος προς τα πίσω. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές και απολύτως μονωμένες, αποκλείοντας περίπτωση 

βραχυκυκλώματος. Όλες οι καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα για 

την εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλας και κουδουνιών θα οδεύουν με 

ασφάλεια, δεν θα είναι εκτεθειμένες ενώ ταυτόχρονα θα είναι γρήγορη η αντικατάστασή τους χωρίς 

την ανάγκη για άνοιγμα τρυπών στην κιβωτάμαξα με οξυγόνο ή άλλο μέσο. 

 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα θα 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. 

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. 

 

Ενδεικτικός (επιθυμητός) εξοπλισμός: 

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες 

Κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή ρύθμιση και υποβραχιόνιο 

Λασπωτήρες πίσω 

Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας – χώρου φόρτωσης με τζάμι 

Κάθισμα συνοδηγού 

Εφεδρικός τροχός 

Ηλεκτρικά παράθυρα 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

Υδραυλικό / ρυθμιζόμενο τιμόνι 

Αθερμικά κρύσταλλα 
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Προβολείς ομίχλης 

Κεντρικό κλείδωμα 

Κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

Immobilizer 

Φρένα διπλού υδραυλικού κυκλώματος, με υποβοήθηση σέρβο, δίσκους εμπρός – πίσω (ή 

ταμπούρα πίσω) 

Αισθητήρας φορτίου στον πίσω άξονα 

Ανακλινόμενη καμπίνα. 

AIR CONDITION 

Ηλεκτρονικό σύστημα εύκολης εκκίνησης σε ανηφορικό οδόστρωμα 

Φώτα ομίχλης 

Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων 

Ράδιο - cd 

Οποιοσδήποτε προαιρετικός – επιπλέον εξοπλισμός θα αξιολογηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή ανάλογα. 

 

2. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανατρεπόμενη ανοικτού τύπου καρότσα). 

Η υπερκατασκευή του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού θα αποτελείται από τα κάτωθι 

βασικά επιμέρους τμήματα: 

Ψευδοπλαίσιο. 

Μεταλλική καρότσα. 

Υδραυλικό σύστημα ανατροπής. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Μηχανισμοί διατάξεις ασφαλείας. 

Χειριστήρια λειτουργιών. 

Το ψευδοπλαίσιο θα είναι σταθερά κοχλιωμένο πάνω στο πλαίσιο τηρώντας όλες τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου. Θα αποτελείται από χαλύβδινους διαμήκεις δοκούς ικανού 

πάχους και πολύ υψηλής αντοχής, κατάλληλου σχήματος, συνδεδεμένους ανάμεσα τους με εγκάρσιες 

τραβέρσες ιδίας μορφής έτσι ώστε να αποφευχθεί η θραύση και η στρέβλωσή του από τις 

καταπονήσεις που θα δέχεται. Η βάση του πλαισίου με τους πυλώνες θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ 

για την αποτελεσματική προστασία της από τη διάβρωση. Θα έχει την κατάλληλη διαμόρφωση έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπερκατασκευής. 

Θα διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό κοχλιών υπερκαλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

κανονισμών. Ο τρόπος στήριξής του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μεταβάλλονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του πλαισίου (αντοχή, ελαστικότητα κλπ.). 

Η ανοικτού τύπου καρότσα θα είναι μεταλλική (σιδερένια ή αλουμινίου), μήκους μεγαλύτερου των 

1,90 μέτρων, πλάτους μεγαλύτερου από 1,40 μ. και ύψους μεγαλυτέρου των  0,40 μ. 

Θα είναι ανατρεπόμενη κλασσικού τύπου για μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών κ.α. Η 

κατασκευή της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται μέγιστο ωφέλιμο φορτίο περίπου 500 κιλών.  

Η έδραση της κιβωτάμαξας θα γίνεται σε κατάλληλο πλαίσιο.  

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα (επιθυμητό) με ενισχυτικές 

μορφώσεις. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με την βοήθεια ενισχυμένων μεντεσέδων 

και θα ασφαλίζεται με πύρους. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι βαμμένη σε χρώμα ΛΕΥΚΟ (ΝΤΟΥΚΟ) πιστολιού, διπλής βαφής πάνω σε 

αντισκωριακό υπόστρωμα και θα φέρει περιφερειακά κίτρινη λωρίδα. 

Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης PTO (γνήσιο ευρωπαϊκό) θα αποτελείται από το χειριστήριο στην 

καμπίνα οδήγησης, την αντλία λαδιού, δύο υδραυλικά εργαζόμενες τηλεσκοπικές μπουκάλες με 

έμβολα που τοποθετούνται κάτω από την κιβωτάμαξα για την ανατροπή.  

Η όλη κατασκευή θα προσφέρει μέγιστη γωνία ανατροπής περίπου 40-45 μοίρες.  

Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, 

η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι 

με λαμαρινόβιδες. Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του 

αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.  
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Βαφή 

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της 

κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που 

θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

 

Τόπος παράδοσης - έξοδα μεταφοράς. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του υπό προμήθεια οχήματος στο χώρο 

του αμαξοστασίου του Δήμου, καθώς και τα τέλη ταξινόμησης αυτού (όχι τα έξοδα έκδοσης 

πινακίδων). Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης 

Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων. 

Το κάθε υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να τηρεί τα οριζόμενα στις παρακάτω Οδηγίες: 

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ (ενσωμάτωση με το ΠΔ 57/ΦΕΚ 97 τ. Α'/25-6-2010 

2. Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β'/1-10-2003 όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) και 

3. Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β'/2007__ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σε κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία 

του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο (σασί):  

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για τις υπερκατασκευές:  

Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα.  

4. Μήκος  

5. Μεταξόνιο  

6. Πίσω πρόβολος  

7. Πλάτος  

8. Μετατρόχιο  

9. Αριθμός τροχών  

Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος:  

1. Ύψος από έδαφος με φανό εργασίας.  

2. Ακτίνα στροφής.  

Γ. Υπερκατασκευή – Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μήκος.  
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4. Πλάτος.  

5. Ύψος.  

6. Μέγιστο ύψος από έδαφος.  

7. Μέγιστο μήκος οχήματος με υπερκατασκευή.  

8. Χωρητικότητα κιβωτάμαξας.  

9. Ύψος ανατροπής.  

10. Γωνία ανατροπής.  

Δ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:  

1. Αριθμός κυλίνδρων  

2. Κυβισμός κυλίνδρων  

3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ  

4. Καύσιμη ύλη  

Ε. Είδος συμπλέκτη:  

ΣΤ. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες:  

Ζ. Είδος πλαισίου:  

Η. Είδος συστήματος διεύθυνσης:  

Θ. Είδος αναρτήσεων:  

1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης.  

Ι. Είδος συστήματος πέδησης:  

ΙΑ. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος:  

1. Συσσωρευτής (μπαταρία).  

2. Γεννήτρια.  

3. Είδος εκκινητή (μίζας)  

ΙΒ. Δεξαμενές  

1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων  

2. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου  

ΙΓ. Αριθμός τροχών:  

1. Διάμετρος τροχών  

2. Διαστάσεις ελαστικών  

ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ  

ΙΕ. Μέγιστη αναρριχητικότητα (%)  

 
Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμός, Βάρη οχήματος, 

ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα 

πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος -ύψος 
20 
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πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική μόνωση, θύρες, 

παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-

συνοδηγού-επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 
20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 10 

  

Βαθμολογία Ομάδας Α 

 

50 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 

2 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή 

μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

25 

3 Χρόνος-τόπος παράδοσης 5 

  

Βαθμολογία Ομάδας Β 

 

50 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β. = 0,70Α +0,30Β όπου Α και Β οι βαθμολογίες των 

ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία Σ.Β. προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

      Σ.Β. 

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, Σ.Β. και προκρίνεται η προσφορά με την 

μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

Οι προσφορές βαθμολογούνται όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, με 100.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα κριτήρια των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης.   

Β.  ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού κυβισμού μεγαλύτερου 

των 1.250 κ. εκ και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με ψεκασμό και η ισχύς του 

είναι επιθυμητό να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του και η ροπή στρέψεως 

πρέπει να του εξασφαλίζουν άνετη μετακίνηση σε δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, υπό πλήρες 

φορτίο.  

Γενικά θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να 

απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. 

Επίσης το όχημα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.  

Σύστημα μετάδοσης της Κίνησης 

Κιβώτιο ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πέντε τουλάχιστον σχέσεων και μίας οπισθοπορείας. 

Διαφορικό 

Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα με πλήρες φορτίο, να 

επιτυγχάνει τις επιταχύνσεις, που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει. Η 

τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι μεγαλύτερη από 120 km/h. 
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Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά 

υποβοηθούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Σύστημα ανάρτησης 

Να φέρει ανάρτηση ανεξάρτητη και στους τέσσερεις τροχούς, με αποσβεστήρες υδραυλικούς ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων και να 

διαθέτει αντιστρεπτική δοκό εμπρός. 

Σύστημα πέδησης 

Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση, σύστημα ABS και σύστημα 

υποβοήθησης πέδησης. Επιπλέον να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου, που εφαρμόζει στους πίσω 

τροχούς. Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω επιθυμητό είναι να γίνεται με 

κανονικούς δίσκους. 

Τροχοί – Ελαστικά 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά επίστρωτα 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. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

Ηλεκτρικό σύστημα 

1 Εσωτερικός φωτισμός 

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει ένα φωτιστικό, που να ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει 

ασφαλίσει μία από τις πόρτες του οχήματος. Σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη 

σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα). Φωτισμός θα πρέπει να υπάρχει και στο χώρο 

φόρτωσης. 

2 Εξωτερικός φωτισμός 

Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω φώτα 

ομίχλης, φώτα οπισθοπορείας που να λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και 

τρίτο φως πέδησης 

3 Συσσωρευτής 

Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, χωρητικότητας τουλάχιστον 40 Ah, τοποθετημένο σε κατάλληλη και 

ασφαλή υποδοχή. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. 

Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της 

λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος, ως εξής: 

 Ταχύμετρο. 

 Στροφόμετρο. 

 Χιλιομετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα 

 Δείκτη ποσότητας καυσίμου. 

 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα. 

 Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού. 

 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου καλής λειτουργίας του ΑΒS 

 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου χειρόφρενου 

 Ενδεικτικές λυχνίες φώτων πορείας, προβολέων, φώτων ομίχλης και φώτων αλλαγής    

       κατεύθυνσης 

 Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης όταν ο οδηγός δε φορά τη ζώνη ασφαλείας 

 Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες όπως ώρα, κατανάλωση    

       εξωτερική θερμοκρασία, αυτονομία, απόσταση ταξιδίου κτλ. (επιθυμητό) Δύο (2) αλεξήλια 

 Κάτοπτρα (δύο εξωτερικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα (επιθυμητό) και ένα   
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       εσωτερικό) 

 Δύο (2) υαλοκαθαριστήρες τριών (3) ταχυτήτων εμπρός, και έναν πίσω. 

 Σύστημα πλύσεως εμπρός αλεξηνέμου με νερό. 

 Ηλεκτρικά παράθυρα (επιθυμητό) 

 Ραδιο-CD με 2 τουλάχιστον ηχεία (επιθυμητό). 

 

Αμάξωμα-Λοιπά χαρακτηριστικά 

Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας 

και ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και 

επιπλέον του τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, τα 

οποία να είναι κινητά για να πλένονται. 

Στα καθίσματα να έχει προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

Το όχημα να έχει αυτόματες δύο ζώνες ασφάλειας τριών σημείων ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος και να 

διαθέτουν πυροτεχνικούς προενταντήρες. 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει. 

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα immobilizer και σύστημα κεντρικού κλειδώματος. 

Να φέρει αερόσακο οδηγού και συνοδηγού. 

Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς φθορά, ρυμούλκηση σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του. 

Να φέρει πτυσόμενο ή σταθερό πλέγμα μεταξύ χώρου φόρτωσης και επιβατών. 

Να φέρει ανοιγόμενη πίσω πόρτα (60/40) με τζάμι 

Να φέρει δεξιά συρόμενη πόρτα στο χώρο φόρτωσης και προαιρετικά αντίστοιχη αριστερά.  

 

Διαστάσεις – Βάρη 

Το ωφέλιμο φορτίο να είναι μεγαλύτερο από 500 kgr τουλάχιστον. 

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να είναι: μήκος (στο δάπεδο) τουλάχιστον 

1,70 μέτρα, πλάτος περίπου 1,2 μέτρα και ύψος περίπου 1,20μέτρα ενώ ο 

χώρος φόρτωσης θα πρέπει να έχει χωρητικότητα περίπου 2.000lt. 

 

Χρωματισμός 

Το χρώμα του αυτοκινήτου θα είναι σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά 

την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

 

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω : 

 Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 

 Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος ένα (1) κιλό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που 

καλύπτει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

 Ένα (1) φαρμακείο. 

 Εργαλεία 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αυτή να αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος για (2) χρόνια, χωρίς 

περιορισμό χιλιομέτρων. Η εγγύηση βαφής και η εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να είναι 

διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε 

βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική 

συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή 

λόγω ατυχήματος, το όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου. 

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία 

δεκαετία. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σε βασικά ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται άμεσα. 
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Επιθυμητή είναι η ανάληψη από πλευράς προμηθευτή της οικονομικής επιβάρυνσης των Α΄και Β΄ 

Service του οχήματος στα κεντρικά και εξουσιοδοτημένα συνεργεία του. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ρόδου με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον προμηθευτή . 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του υπό προμήθεια οχήματος στο χώρο 

του αμαξοστασίου του Δήμου, καθώς και τα τέλη ταξινόμησης αυτού (όχι τα έξοδα έκδοσης 

πινακίδων). 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

από δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται με σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης 

και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σε κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία 

του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο (σασί):  

Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μήκος  

4. Μεταξόνιο  

5. Πλάτος  

Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος:  

1. Ύψος από έδαφος  

2. Ακτίνα στροφής.  

Γ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:  

1. Αριθμός κυλίνδρων  

2. Κυβισμός κυλίνδρων  

3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ  
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4. Καύσιμη ύλη  

Δ. Είδος συμπλέκτη:  

Ε. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες:  

ΣΤ. Είδος πλαισίου:  

Ζ. Είδος συστήματος διεύθυνσης:  

Η. Είδος αναρτήσεων:  

1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης.  

Θ. Είδος συστήματος πέδησης:  

Ι. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος:  

1. Συσσωρευτής (μπαταρία).  

2. Γεννήτρια.  

3. Είδος εκκινητή (μίζας)  

Κ. Δεξαμενές :  

1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων  

2. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου  

ΙΓ. Τροχοί :  

1. Διάμετρος τροχών  

2. Διαστάσεις ελαστικών  

ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ  

 
Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, Βάρη οχήματος, 

ωφέλιμο, κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα 

πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος -
20 
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ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική μόνωση, θύρες, 

παράθυρα, έξοδοι κινδύνου, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού-

συνοδηγού-επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 
20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 10 

  

Βαθμολογία Ομάδας Α 

 

50 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 

2 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή 

μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

25 

3 Χρόνος-τόπος παράδοσης 5 

  

Βαθμολογία Ομάδας Β 

 

50 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β. = 0,70Α +0,30Β όπου Α και Β οι βαθμολογίες των 

ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 

 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία Σ.Β. προσδιορίζουν την 

ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

      Σ.Β. 

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, Σ.Β. και προκρίνεται η προσφορά με την 

μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

Οι προσφορές βαθμολογούνται όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, με 100.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα κριτήρια των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης.   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  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: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κανάκας Εμμανουήλ 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mkanakas@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[34134200-7] και (34136000-9) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια » ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- 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
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 
 

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 …): 

[……] 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
iv
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

2. δωροδοκία
vi,vii

· 

3. απάτη
viii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ix
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
x
· 
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6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xi
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xii

 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): 

[……][……][……][……]
xiii

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xiv

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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): 
xv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xvi

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xvii

 : 

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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xix

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xx

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(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): 

[……][……][……] 
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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
xxi

, εκτός εάν : 

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
xxii

. 

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):    
Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Ανοικτού ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό  
1   

2 Φορτηγό τύπου VAN 1   

 ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

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

αριθ. 498/2017 (Α.Δ.Α.:7ΖΟ3Ω1Ρ-8ΧΞ) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο 

ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. 20-7131.0011 

& 20-7131.0012,  όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                   Απόφ. Αρ: 558 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΞΚ1Ω1Ρ-ΚΞΛ) 

Έγκριση της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη 

και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79447/29-9-2017) 

  

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

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/79447/29-09-2017, δια της δια 
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της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη 

και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)», ως κατωτέρω: 

 «Θέμα: Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας).  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. 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.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ001961190. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)» 

2. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια εξοπλισμού 

πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)» και ποσού 

58.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 
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Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

70-7135.0008  2017 58.000,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής, για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν 

σχετικά. 
 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/79447/29-09-2017 του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 Το Π.Δ. 80/2016 

 Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ001961190 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη 

και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)», ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια 

εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας), 

προϋπολογισμού 57.910,00€ (πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»                                                                        
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.  
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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.  

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.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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 αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

15. Την Απόφαση 57654/22-05-2017 του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για τις καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

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

17REQ001961190. 

18. Τη με αριθμό ……/201.. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …… , με την οποία 

εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί 

σα   Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με 

τίτλο «προμήθεια ζωοτροφών, 2017».  

19. Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

………………… 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

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

για την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας) για το έτος 2017, προϋπολογισμού 57.910,00 ευρώ (πενήντα επτά χιλιάδων 

εννιακοσίων δέκα ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 

Εξόδου (Κ.Α. 70-7135.0008) «προμήθεια ειδών και υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας» 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας με βάση την μελέτη του 

διαγωνισμού.  

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

42650000-7 

42660000-0 

39222100-5 

35111400-9 

34223300-9 

35111400-9 

42651000-4 

προμήθεια ειδών 

και υλικών 

πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας 

70-7135.0008 46.701,61 11.208,39 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την 

……../……/…………..2017 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες 

προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 

……………………………………. 2017 και ώρα 10:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα 

αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

 

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 συμμετεχόντων 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 την εν λόγω προμήθεια 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  www. rhodes.gr.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας 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 

τηλ:22410-77728, fax:22410-39780, Email: nafantenos@gmail.com. 

Συνοπτικά Στοιχεία  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/………./2017 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια ζωοτροφών 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

57.910,00€ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2017 

(συν τυχόν παράταση)  

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

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 

20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.). Επίσης επιβαρύνεται με 

κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται 

επί της καθαρής αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 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: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, το αργότερο μέχρι 

και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2017 και 

ώρα 14:00 μ.μ.. ή  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..2017 

και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 

85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
14

 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
15

. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

                                                 
14παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

15 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 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 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις 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. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
16 17

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

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται, 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
18

 και Δ
19

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται  
20

 και  υποβάλλεται 
21

από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί:    

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

17 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 

18 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

19 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

20(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

21Κατευθυντήρια 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 
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Σημείωση(1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-   

 Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη έκδοσης 

τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α-στ  )του άρθρου 73 Ν 4412/16  

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.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Το Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α, 

τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 

έχουν ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αριθ. 38). 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 

από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την  Υπεύθυνη Δήλωση
22

   Ν.1599/1986 (Α΄75),   

[ πλην του Τ.Ε.Υ.Δ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω 

σημειώσεις (1) και (2 )]υπογράφουν   : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

                                                                                                                                                         
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 υπογράψει το 

ίδιο ΤΕΥΔ  , 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.  

22 Η Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/86 σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μίας  
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ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στη μελέτη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη.          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  
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Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) 

με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 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 υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
23

  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε(15) ημερών
24

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης  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. 

                                                 
23 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

24 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). 
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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.  

 (2) 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. 

(3) 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)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ 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 
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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. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ 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 στην  Οικονομική Επιτροπή
25

 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. 

Ο δήμος ( 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 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

                                                 
25 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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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,   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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017 και μπορεί να 

προβλέπεται παράταση της σύμβαση έως 30/04/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 13
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. 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. 
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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.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

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,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) 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 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
26

  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 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

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

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

                                                 
26 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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 αναθέτουσας αρχής ( ήτοι 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 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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 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 , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 
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Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών 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 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
xxiii

  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: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[42650000-7 

42660000-0 

39222100-5 

35111400-9 

34223300-9 
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35111400-9 

42651000-4] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- 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
xxiv

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
xxv

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

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 …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
xxvi

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xxvii

· 

8. δωροδοκία
xxviii,xxix

· 

9. απάτη
xxx

· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xxxi

· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xxxii

· 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xxxiii

. 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xxxiv

 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): 

[……][……][……][……]
xxxv

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxxvi

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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): 
xxxvii

 

[……][……][……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxviii

; του: 

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
xxxix

, εκτός εάν : 

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
xl
. 

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 
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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):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και 

συγκεκριμένα κατηγορία μηχανημάτων δηλ. αλυσοπρίονο, θαμνοκοπτικό, κ.λ.π. κατηγορία εργαλείων 

και κατηγορία ατομικών ειδών προστασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 57.910,00€ 

με τα Φ.Π.Α. € και η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α’  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Άρθρο 1
ο
 Ελαφρύ Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο 

Τ.Ε. 

300 eur/τεμ. 

Βενζινοπρίονο, έως 37cc, ισχύος έως 1,5HP, με λεπίδα και αλυσίδα μήκους έως 25εκ., αυτόματη 

λίπανση αλυσίδας, φρένο. Συνολικό βάρος μηχανήματος έως 3,5 κιλά(Το βάρος υπόλογίζεται χωρίς 

καυσιμο και εξοπλισμό κοπής).Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλακτικών τουλάχιστον 2 ετών. 

Άρθρο 2ο Θαμνοκοπτικό 

Τ.Ε. 

500 eur/τεμ. 

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό, από 30 έως45 cc, ισχύος τουλάχιστον 2 HP, με κεφαλή μισινέζας Τ 35 

και δίσκο χορτοκοπής βάρους έως 9 κιλά. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών 2 ετών 

τουλάχιστον. 
 

ΟΜΑΔΑ Β’  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1ο Ηλεκτρογεννήτρια με ηλεκτροσυγκόλληση  ΙNVERTER 5,5 KVA 

Τ.Ε 

1.600 eur/τεμ. 

Γεννήτρια με ηλεκτροσυγκόλληση ισχύος  5,5kVA. Το ρεύμα συγκόλλησης να είναι 50-200Α.  

Συμπαγής κατασκευή. Τάση 230V (εναλλασσόμενη - μονοφασική).Κινητήρας DIESEL. Καύσιμο, 

πετρέλαιο κίνησης .Ηλεκτρονική (αυτόματη) ρύθμιση στροφών κινητήρα. Θερμικό προστασίας από 

υπερφόρτωση. Εύκολη μεταφορά - τροχήλατη. Χαμηλή στάθμη θορύβου.2 παροχές ρεύματος (πρίζες) 

230V AC.1 παροχή ρεύματος 12V - 8,3A DC .Όργανο ένδειξης της τάσης (βολτόμετρο). Εκκίνηση με 

χειρόμιζα και μίζα. Η μπαταρία για την εκκίνηση με μίζα συμπαραδίδεται. 

Το ρεύμα συγκόλλησης να είναι 50-200Α 

Άρθρο 2ο Βάση Τρίποδο Τοποθέτησης Για Προβολείς 

Τ.Ε   

17 eur/τεμ 

Ισχύς (W) :10-50W Πιστοποιητικά :ΝΑΙ Ενδειξη CE :ΝΑΙ Ύψος :180cm Διάμετρος :Φ92cm 

Άρθρο 3ο  LED  προβολέας 50 Watt 

Τ.Ε 

15 eur/τεμ 

Προβολέας LED 50W αδιάβροχος υψηλής φωτεινότητας και πολύ χαμηλής κατανάλωσης. 
 

ΟΜΑΔΑ Γ’  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 

Άρθρο 1ο Δοχείο  Καυσίμων 5lt 

Τ.Ε   

7 eur/τεμ. 

Δοχείο καυσίμου 5 λίτρων, με εύκαμπτο στόμιο. 

Άρθρο 2ο Μπουζί  

Τ.Ε   

3 eur/τεμ. 

Άρθρο 3ο Ορυκτό λάδι λάμας & αλυσίδας φιάλη 1L 

 Τ.Ε   

20 eur/τεμ. 
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Λιπαντικό λάμας και αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας. 

Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της  γύρω από την 

λάμα. 

Να διατηρεί λιπαντικό στρώμα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Να μην αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο. 

Να εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής στην αλυσίδα και στη λάμα. 

Να εξασφαλίζει μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρευστη υφή του. 

Καθολική χρήση τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, ακόμα και υπό ακραίες θερμοκρασίες. 

Άρθρο 4ο Γράσο 100 gr 

Τ.Ε 

4 eur/τεμ 

 Για γρανάζια , γράσο που λιπαίνει την μετάδοση κίνησης και απορροφά τις δυνάμεις του άξονα. 

Περιβαλλοντικά συμβατό. Βιοδιασπώμενο. Βιολογικό γράσο γραναζιών γωνιακής μετάδοσης 

κίνησης. 

Άρθρο 5ο Λάδι μείξης για δίχρονους κινητήρες 1L 

Τ.Ε   

13 eur/τεμ 

Αυτοαναμιγνυόμενο, ημισυνθετικό λάδι γενικής χρήσης. 

Κατάλληλο για όλους τους 2-χρονους κινητήρες, αερόψυκτους και υδρόψυκτους. 

Ιδανικό για αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά. 

Να εξασφαλίζει καλύτερο καθαρισμό και λίπανση του κινητήρα. 

Να εξασφαλίζει προστασία από διάβρωση και οξειδώσεις. 

Να διαθέτει δοσομετρητή. 

Άρθρο 6ο   Αλυσίδα 

Τ.Ε 

20 eur/τεμ 

Aντικραδασμική αλυσίδα για  λάμα - βήμα 3/8” - 1,5 mm ευρείας χρήσης. 

Άρθρο 7ο Ατσάλινος Δίσκος Θαμνοκοπτικού 

Τ.Ε   

15 eur/τεμ 

Aτσάλινοι δίσκοι κοπής πλήρεις με συστολικό δακτύλιο για να ταιριάζουν σε ΟΛΑ τα θαμνοκοπτικά. 

Κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας σκληρυμμένο ατσάλι -42-48 HRC σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/EC και το ISO 7113. 

Κόκκινοι με υψηλή ορατότητα μέσα στην πυκνή βλάστηση. 

Ευρωπαϊκής κατασκευής 

Άρθρο 8ο Μεσινέζα 

3,3mm/75m Τ.Ε  

40 eur/τεμ 

 Kατασκευασμένη από σκληρό εσωτερικό πυρήνα και εξωτερικό στρώμα, αυξάνοντας τη διάρκεια 

ζωής, το επίπεδο αντοχής και καθιστώντας τη μεσινέζα λιγότερο ευπαθή στο σπάσιμο. 

Άρθρο 9ο Κεφαλή 

 Τ.Ε  

50 eur/τεμ 

Η κεφαλή να έχει βελτιωμένη αντοχή στη φθορά και τα χτυπήματα . 

Κάθε δίσκοςνα είναι ένα πλήρες γέμισμα της κεφαλής κλωστή. 

Να ανοίγει εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων και χάρη στην τεχνολογία Tap&Go να  τροφοδοτεί 

αυτόματα κλωστή. 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Άρθρο 1ο Αντλίες Πυρόσβεσης 

Τ.Ε. 

500 eur/τεμ. 

Εξωτερική Βενζινοκίνητη αντλία νερού με σωληνώσεις απάντλησης και εξώθησης. Να έχει 

δυνατότητα εισόδου και εξόδου στομίου νερού 3 ιντσών με δυνατότητα άντλησης 12 μέτρων μέγιστο 

μανομετρικό ύψος (m): 60. Μαζί με την αντλία να διατεθεί και ένας νεροσωλήνας σπιράλ σκληρός, 

άντλησης 6 μέτρων με στοιχείο προσαρμογής στην αντλία, ένας νεροσωλήνας – μάνικα εξαγωγής 20 

μέτρων με στοιχείο προσαρμογής στην αντλία και δύο τσιμούχες για ασφαλή προσαρμογή των 

νεροσωλήνων στην αντλία. 

Άρθρο2ο Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 25m,διαμέτρου  

Φ 25mm Τ.Ε. 
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80 eur/τεμ. 

Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 25m,διαμέτρου Φ 25mm,(1’’) με ημισυνδέσμουςSTORZD 25 mm 

κατασκευασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811 ή άλλο αντίστοιχης πιστοποίησης ευρωπαϊκού πρότυπου 

Άρθρο 3ο Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 15m,διαμέτρου 

Φ 45mm Τ.Ε. 

65 eur/τεμ. 

Πυροσβεστικός σωλήνας, μήκους 15m,διαμέτρου Φ 45mm,(1 3/4’’) με ημισυνδέσμους 

STORZD45mm κατασκευασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811 ή άλλο αντίστοιχης πιστοποίησης 

ευρωπαϊκού πρότυπου 

Άρθρο 4ο Αυλοί νερού με STORZ 25 mm 

Τ.Ε. 

12 eur/τεμ. 

 Αυλοί νερού με STORZ 25 mm. 

Άρθρο 5ο Ανταλλακτικό συστολή 

Τ.Ε 

20 eur/τεμ. 

Aνταλλακτικό συστολή 45χ25 mm και 65χ25 mm. 

Άρθρο 6ο Επινώτιος Πυροσβεστήρας 

Τ.Ε 

160 eur/τεμ 
 

Επινώτιος Πυροσβεστήρας, εργονομικός και εύκαμπτος. Κατασκευασμένος από Cordura μεγάλης 

αντοχής και εσωτερικό πλαστικό δοχείο νερού, αντικαθιστούμενο, όσες φορές χρειαστεί, που είναι το 

μεγάλο πλεονέκτημά του. Η αντλία είναι διπλής φοράς. 

Ενισχυμένη ανάρτηση για ώμους, στήθος, μέση. Φέρει μεγάλη αποθηκευτική τσέπη και 2 χειρολαβές 

ανάρτησης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Χωρητικότητα πυροσβεστήρα σε νερό: 20 lt ,Εμβέλεια κατάσβεσης: 6- 10 m ,Χρόνος εκκένωσης: 5 

min ,Μάζα σάκου και αντλίας: 2,0 kg ,Μικτό βάρος: 27 kg ,Θερμοκρασίες χρήσης και λειτουργίας: 0 

C° έως 75 C° 
 

ΟΜΑΔΑ Ε’  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

Άρθρο 1ο Τρέιλερ 

Τ.Ε.  

2.500 eur/τεμ. 

Τρείλερ ισοθερμικό ,με πάνελ πολυουρεθάνης 40mm,ενδεικτικών διαστάσεων:  

2800Χ1450ΧmmΧ1000(ΜΧΠΧΥ), για καθαρό φορτίο  3000 κιλά. 

Σασί γαλβανισμένο εν θερμώ,άξονας με ανάρτηση τύπου στρέψης. 

Σύστημα φρένου(μηχανικά φρένα αδρανείας),το οποίο να  προσφέρει επιπλέον οδική ασφάλεια στο 

ρυμουλκό. 

Η όλη κατασκευή  να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE της έγκρισης τύπου 

βάσει της οδηγίας 2007/46. 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’  ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Άρθρο 1ο Κράνος Διασωστικό-Δασοπυροσβεστικό 

Τ.Ε.  

150 eur/τεμ. 

Κράνος Διασωστικό-Δασοπυροσβεστικό, 

Οπές Αερισμού, Διηλεκτρική Αντοχή και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, Εσωτερικές μετωπίδες από 

μαλακά πυρίμαχα υλικά για μεγαλύτερη άνεση, Ειδικό εύκολο ανοιγμα-κλείσιμο του υποσιάγωνου, 

Ειδικοί αντάπτορες σε διάφορα σημεία για εφαρμογή μεγάλης γκάμας φακών, μασκών αναπνοής, 

προσωπίδες και γυαλιά. 

Σύμφωνο με ΕΝ 397:2001, EN443:199 

Άρθρο 2ο Φίλτρο μάσκας αναπνοής 

Τ.Ε.  

8 eur/τεμ 

Φίλτρο μάσκας αναπνοής (3) ΕΝ. 141 

Άρθρο 3ο Mποτάκια ασφαλείας 

Τ.Ε. 

35 eur/τεμ. 

 

 

Με Αδιάβροχο  Δέρμα,  Απορρόφηση Ενέργειας στην πτέρνα 

 Ανθεκτικό σε Λάδια-Υδρογονάνθρακες –Υγρασία  Αντιολισθητικό, 
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 Αντιστατική Σόλα.  Μεταλλική  προστασία σε όλο το μήκος της  σόλας για 

διάτρηση από καρφιά κλπ.  Μεταλλική προστασία δακτύλων για κρούση >200J 

και σύνθλιψη 15KN. Σόλα διπλής πυκνότητας PU για μεγαλύτερη άνεση και 

αντοχή σε θερμοκρασίες  Εσωτερική επένδυση.  Γλώσσα ενισχυμένη, 

επενδεδυμένη με πολυουρεθάνη. εως300 C για 1 min 

  
 

ΟΜΑΔΑ Ζ ’  ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 1ο Σκηνή 

Τ.Ε.  

1.700 eur/τεμ. 

Εξωτερικές διαστάσεις σκηνής: 6m x 4m x 3m 

Εσωτερικές διαστάσεις σκηνής: 5.7m x 3.4m x 2.7m 

Υλικο: 1000d αδιαβροχο pvc 

Βάρος: φουσκωτή σκηνή περίπου 95kg, δάπεδο  12 kg και 1,5 kg αντλία αέρα 

 Εγγύηση: 2 χρονια εάν ακολουθουνται οι οδηγίες χρήσης 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΟΜΑΔΑ Η’  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο Γωνιακός Τροχός 

Τ.Ε   

300 eur/τεμ. 

Επαγγελματικός γωνιακός τροχός κοπής, ισχύος >= 2.000 W, αριθμός στροφών χωρίς φορτίο  έως 

8.500 min, διάμετρος δίσκου μέχρι 180 mm. Γραπτή εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών 

τουλάχιστον 2 ετών. 

Άρθρο 2ο Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο Φορητό 

Τ.Ε   

320 eur/τεμ. 

Συμπαγής σχεδίαση που για εύκολο χειρισμό και μεγάλη ευελιξία. 

3 τρόποι λειτουργίας: Περιστροφή - κρούση, μόνο Κρούση , μόνο Περιστροφή. 

Εργονομική μαλακή λαβή. 

Λάμπα Led για να φωτίζει στο σημείο εργασίας. 

Λυχνία στάθμης μπαταρίας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

Μπαταρία: 2 χ 18 V φοράει δύο 18V μπαταρίες κάνοντας το 36V 

Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4.800 bpm. 

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0- 1.200 rpm. 

Ικανότητα οπής σε ξύλο: 32 mm. 

Ικανότητα οπής σε μέταλλο: >= 13 mm. 

Ικανότητα οπής σε μπετόν: >= 26 mm. 

Κραδασμοί: >= 15.5 m/s². 

Βάρος: εως 4,5 kg. 

Εγγύηση: 1 χρόνος. 

Συμπαραδιδόμενα: Ταχυτσόκ και έξυπνη βαλίτσα μεταφοράς 

Άρθρο 3ο Ηλεκτρονικό Περιστροφικό Πιστολέτο 

Τ.Ε 

1.250 eur/τεμ. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
Ικανότητα Οπής Βελόνι TCT 40mm 

Ικανότητα Οπής Ποτηροκορώνα 105mm 

Ονομαστική Ισχύς:900- 1.100W 

Ισχύς Κρούσης: 8,0 J-10,5 J 

Κρούσεις το λεπτό: 1.300-2900 

Βάρος 6- 12 Kg 

Συμπαραδίδεται με: Μικρή ποσότητα γράσσου, Βυθομετρητή, 2 Χειρολαβές (μια για σκάψιμο, μια για 

τρύπημα),Βαλίτσα μεταφοράς 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   19/9/2017 

ΟΜΑΔΑ Α' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Ελαφρύ Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο 10 300        3.000 €  

Θαμνοκοπτικό 37 500      18.500 €  

 Μερικό Σύνολο           21.500 €  

ΟΜΑΔΑ Β' ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Ηλεκτρογεννητρια με ηλεκτροσυγκόλληση  ΙNVERTER 5,5 KVA 

ΙNVERTER 8 KVA  1 1600        1.600 €  

Βάση Τρίποδο Τοποθέτησης Για Προβολείς 10 17          170 €  

LED  προβολέας 50 Watt 20 15          300 €  

 Μερικό Σύνολο           2.070 €  

ΟΜΑΔΑ Γ' ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Δοχείο  Καυσίμων 5lt  30 7          210 €  

Μπουζί  40 3          120 €  

Ορυκτό λάδι λάμας & αλυσίδας φιάλη 1L 50 20        1.000 €  

Γράσο 100 gr 10 4            40 €  

Λάδι μείξης για δίχρονους κινητήρες 1L 50 13          650 €  

Αλυσίδα 20 20          400 €  

Ατσάλινος Δίσκος Θαμνοκοπτικού  5 15            75 €  

Μεσινέζα 10 40          400 €  

Κεφαλή 15 50          750 €  

 Μερικό Σύνολο           3.645 €  

ΟΜΑΔΑ Δ' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Αντλία Πυρόσβεσης  4 500        2.000 €  

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ25mm / μήκους 25m 15 80        1.200 €  

Πυροσβεστικός σωλήνας Φ45mm / μήκους 15m 15 65          975 €  

Αυλοί νερού STORZ 25mm 15 12          180 €  

Ανταλλακτικό συστολή 45x 25 mm / 45x 25 mm 15 20          300 €  

Επινώτιος Πυροσβεστήρας 15 160        2.400 €  

 Μερικό Σύνολο           7.055 €  

ΟΜΑΔΑ Ε' ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Τρέιλερ 4 2500      10.000 €  

 Μερικό Σύνολο           10.000 €  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ' ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Κράνος Διασωστικό-Δασοπυροσβεστικό 25 150        3.750 €  

Φίλτρο μάσκας αναπνοής 100 8          800 €  

Mποτακια ασφαλείας  100 35        3.500 €  

 Μερικό Σύνολο             8.050 €  

ΟΜΑΔΑ Ζ' ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Σκηνή 2 1700        3.400 €  

 Μερικό Σύνολο             3.400 €  

ΟΜΑΔΑ Η΄ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Γωνιακός Τροχός 1 300          300 €  

Περιστροφικό Κρουστικό Δράπανο Φορητό 2 320          640 €  

Ηλεκτρονικό Περιστροφικό Πιστολέτο 1 1250        1.250 €  

 Μερικό Σύνολο             2.190 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  57.910 €  
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ΘΕΜΑ 9o                                             Απόφ. Αρ: 559 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΡΦ5Ω1Ρ-ΜΗΥ) 

Έγκριση της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79242/29-9-2017) 

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

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/79242/29-09-2017, δια της δια της 

οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 

 «Θέμα: Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 

Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

1. 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.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002002641. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης Περιβάλλοντος» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «Προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου» και ποσού 74.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 
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Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

35/7131.0003 2017 74.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/79242/29-09-2017 του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 Το Π.Δ. 80/2016 

 Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ001823259 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 

και ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ με φπα» 

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.  



81 

 

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.  

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.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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 αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

15. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

17REQ001823259.  

16. Τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη προμήθεια. 

ΠΡΟΚΥΡΡΗΣΕΙ                               

Την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός μηχανήματος 

κλαδοφάγου ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα 

βαρύνει τον κωδικό 35/7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.    

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……… 

…../……/2017  και ώρα 09:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 

3-5, Τ.Κ. 85 100. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής την 

………/……./2017 και ώρα 09:00π.μ. ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/…../2017 και ώρα 14:00 μ.μ.(ώρα παραλαβής από 

την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, τα 

παραρτήματά της και τη μελέτη, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

Κανένας υποψήφιος δεν 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 συμμετεχόντων 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 την εν λόγω προμήθεια 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 
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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. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

2. στο ΚΗΜΔΗΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

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

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ρόδου και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας 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 

τηλ:22410-77728, 2241035445, fax:22410-39780. 

Συνοπτικά Στοιχεία  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../……./2017 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

74.000 ευρώ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης(τυχόν 4μηνη παράταση) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2017 

(συν τυχόν παράταση)  

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: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……./…../2017 και ώρα 14:00 

μ.μ. ή  να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την …….. ……/…./2017 και ώρα 09:00π.μ. στο 

κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του 

(συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε και του email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας 
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του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
27

 (Α' 188). Επιτρέπεται 

αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με 

την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική
28

. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:     

                            

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της προμήθειας. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα αναλυτικά. 

                                    

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

                                                 
27παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

28 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 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 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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 ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις 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 
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ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά με την προμήθεια επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
29 30

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

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται, 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
31

 και Δ
32

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
33

 και  υποβάλλεται 
34

από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί    :    

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

30 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 

31 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

32 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

33(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

34Κατευθυντήρια 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. 
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Σημείωση: 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στη μελέτη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη. Στην 

περίπτωση μη ύπαρξης πίνακα στη μελέτη, ο συμμετέχων θα σχεδιάσει δικό του στον οποίο θα 

φαίνεται η περιγραφή, η τιμή προ φπα, το φπα και η τιμή με φπα των ζητούμενων υλικών. Η τιμή του 

προς προμήθεια υλικού θα δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Προσφορά που δεν δίδει τιμή 

σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι 

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του 

διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 

στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η 

αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα 

αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα 

ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 

τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Οικονομική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

                                                                                                                                                         
 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 υπογράψει το 

ίδιο ΤΕΥΔ  , 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.  
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αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) 

με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 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 υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
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αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα 

έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
35

  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
36

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης  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. 

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.  

 (2) 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. 

(3) 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. 

 (4) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

                                                 
35 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

36 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). 
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β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ 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. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ 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 
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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 στην  Οικονομική Επιτροπή
37

 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. 

Ο δήμος ( 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 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 10
ο
: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

                                                 
37 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017. Χρόνος παράδοσης 

ορίζεται το αργότερο η 31/12/2017. Προβλέπεται παράταση αυτής κατά τέσσερις(4) μήνες με τη 

σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Δνση 

του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Επιπλέον, υποχρέωση του προμηθευτή είναι η 

εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 13
ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 



93 

 

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. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, 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 ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

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,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) 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 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
38

  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, 

                                                 
38 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

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

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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 αναθέτουσας αρχής ( ήτοι 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. 
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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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 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 , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που 

απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών 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 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι 

περί προμηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
xli

  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: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22410-35445 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gantonatos19@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[3422330-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [6] 

- 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
xlii

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
xliii

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

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: 
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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 …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
xliv

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

13. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xlv

· 

14. δωροδοκία
xlvi,xlvii

· 

15. απάτη
xlviii

· 

16. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xlix

· 

17. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
l
· 

18. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
li
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
lii

 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): 

[……][……][……][……]
liii

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
liv

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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): 
lv
 

[……][……][……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα [] Ναι  [] Όχι 
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σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
lvi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

(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
lvii

, εκτός εάν : 

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
lviii

. 

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):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου»  

ΚΩΔΙΚΟΣ : 35-7131.0003    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.000  ΕΥΡΩ 

  Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου χρειάζεται να προβεί σε προμήθεια  ρυμουλκούμενης 

κλαδοθρυμματιστικής μονάδας (κλαδοφάγου) που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της 

υπηρεσίας μας. Η χρήση της θα μειώσει κατά πολύ τον όγκο των προϊόντων του κλαδέματος, και 

κατ΄επέκτασιν το κόστος μεταφοράς τους αλλά και θα αποφορτίσει τον ΧΥΤΑ Ρόδου από σημαντικό 

όγκο απορριμμάτων. Επίσης το προϊόν του θρυμματιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

compost. 

 Η  συγκεκριμένη προμήθεια υπάγεται στον κωδικό προϋπολογισμού : 35-7131.0003  «Προμήθεια 

μηχανήματος κλαδοφάγου», 74.000 Ευρώ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστη, 

κατασκευασμένη από αξιόπιστο οίκο και να πληροί όλους τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας 

που υπαγορεύονται από την Ε.Ε., φέρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE κτλ) και είναι εφοδιασμένο 

με Ελληνική Έγκριση Τύπου για τη νόμιμη ρυμούλκησή της στην Ελληνική επικράτεια. Η 

έγκριση τύπου να συνοδεύει το φάκελο Τεχνικών Στοιχείων του Διαγωνισμού (επί ποινή 

αποκλεισμού).  

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ελάχιστες διαστάσεις υποδοχής υλικού προς θρυμματισμό 300 Χ 420 χιλ. και δυνατότητα 

θρυμματισμού συμπαγούς κορμού διαμέτρου τουλάχιστον 300χιλ. (επί ποινή αποκλεισμού). 

2. Να φέρει ηχομονωμένο τούρμπο πετρελαιοκινητήρα κατηγορίας τουλάχιστον Tier 4Final, 

τετρακύλινδρο, υδρόψυκτο, τουλάχιστον 74 ίππων. Ο κινητήρας να είναι τοποθετημένος επί 

ελαστικών εδράνων ώστε να περιορίζονται οι δονήσεις και ο θόρυβος. Το καπό του κινητήρα να 

είναι ηχομονωμένο.  
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3. Οι στροφές του κινητήρα να μειώνονται αυτόματα στο ρελαντί σε περίπτωση που η μονάδα 

δεν τροφοδοτείται με κλαδέματα. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου μετάπτωσης στο ρελαντί. 

4. Η μέγιστη κατανάλωση καυσίμου (full στροφές) να μην υπερβαίνει τα 18 λίτρα ανά ώρα. 

5. Μέγιστη κλίση συνεχούς λειτουργίας κινητήρα 30°. 

6. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης λιπαντικού ή υπερθέρμανσης ψυκτικού 

υγρού.  

7. Τροφοδοσία υλικού προς θρυμματισμό με έναν τουλάχιστον οριζόντιο υδραυλικό, γραναζωτό 

κύλινδρο. 

8. Η ασκούμενη συνολική δύναμη του άνω οριζόντιου κυλίνδρου (βάρος + πρόσθετη πίεση) να είναι 

μεγαλύτερη των 330 κιλών. 

9. Μήκος οριζόντιων κυλίνδρων τουλάχιστον 45 εκ. 

10. Για την καλύτερη και συνεχή λειτουργία του τεμαχιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένο αυτόματο 

σύστημα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών του κινητήρα το οποίο σε περίπτωση που πέσουν οι 

στροφές κάτω από το όριο ασφαλείας να επιβραδύνει, να σταματά κι αν χρειαστεί να 

αντιστρέφει αυτόματα την τροφοδοσία του υλικού ώστε να ξεμπουκώνει ο θάλαμος 

θρυμματισμού και να  δώσει χρόνο στον κινητήρα να επανακτήσει τις απαραίτητες για την 

λειτουργία του στροφές χωρίς να τεθεί άθελά μας εκτός λειτουργίας. Επιθυμητή ταχύτητα 

τροφοδοσίας υλικού προς θρυμματισμό περί τα 30 μέτρα/ λεπτό. 

11. Ελάχιστες διαστάσεις τράπεζας τροφοδοσίας π: 130 εκ., μ: 190 εκ.- Πάχος ελάσματος 

τουλάχιστον 0,50 εκ -Απόσταση τράπεζας τροφοδοσίας από το έδαφος περί τα 65 εκ., ώστε να 

ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του χειριστή-τροφοδότη. 

12. Τύμπανο κοπής βαρέως τύπου εφοδιασμένο με δύο δίκοπες λεπίδες θρυμματισμού από ατσάλι 

Α8, ώστε να αξιοποιούνται και οι δυο πλευρές των λεπίδων κοπής. Βάρος τυμπάνου τουλάχιστον 

150 κιλά. Πάχος ελάσματος τυμπάνου: τουλάχιστον 1 εκ. 

13. Ενδεικτικές διαστάσεις λεπίδων 11 εκ.Χ 22 εκ.- Ελάχιστο πάχος 1,50 εκ. 

14. Ύψος εκβολής θρυμμάτων τουλάχιστον 250 εκ. με ρυθμιστή εκφόρτωσης και δυνατότητα 

περιστροφής της χοάνης εξαγωγής κατά 270˚, ώστε να προστατεύεται το πεδίο φόρτωσης από την 

εκβολή θρυμμάτων. 

15. Σύστημα δυναμοδότησης τυμπάνου : Υδραυλικό μοτέρ σε συνδυασμό με πολλαπλό ιμάντα 

.Ηλεκτρικό σύστημα 12 V. 

16. Όργανα: Στροφόμετρο, ωρόμετρο, όργανο στάθμης καυσίμου, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας 

ψυκτικού υγρού, όργανο μέτρησης πίεσης λαδιών, βολτόμετρο, δείκτης καθαρότητας φίλτρου 

αέρα. 

17. Διαγνωστική μονάδα βλαβών με τη βοήθεια Laptop. 

18. Να εδράζεται επί τρέιλερ υπερβαρέως τύπου με φρένα, χειρόφρενο, ασφάλεια αποσύμπλεξης 

από το ρυμουλκόν όχημα, δύο ρυθμιζόμενους καθ’ ύψος σταθεροποιητές (μπρος – πίσω), 

τάκους τροχών. 

19. Το τρέιλερ να  φέρει φώτα κυκλοφορίας (προδιαγραφές ΕΕ) ενώ ο κοτσαδόρος να  δέχεται μικρή 

κλίση ώστε να προσαρμόζεται στις ανωμαλίες του εδάφους. Το τρέιλερ να είναι εφοδιασμένο με 

Ελληνική έγκριση τύπου. 

20. Διαστάσεις κατά τη μεταφορά περίπου μ: 380 εκ., π: 170 εκ., υ: 250 εκ. 

21. Βάρος με πλήρη εξοπλισμό και με γεμάτο δοχείο καυσίμου μικρότερο των 2.300 κιλών (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

22. Σύστημα ασφάλειας χειριστού. Η μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με: 

 Κάτω Οριζόντια Μπάρα ασφαλείας εισόδου στο ύψος της βάσης της χοάνης 

τροφοδοσίας.  

Αυτόματη ενεργοποίηση – διακοπή τροφοδοσίας με εφαρμογή δύναμης 14 περίπου 

κιλών. 

 Δύο πλευρικές μπάρες ασφαλείας που εφαρμόζουν πλευρικά της χοάνης. 

Ενεργοποιούνται αυτόματα με την εφαρμογή δύναμης περίπου 14 κιλών και διακόπτουν 

την τροφοδοσία της μονάδας. 

 Άνω οριζόντια μπάρα ασφαλείας τεσσάρων σημείων (οπισθοδρόμηση, νεκρό, 

τροφοδοσία, σταμάτημα) ενεργοποιούμενη χειρωνακτικά.  
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 Δυο Διακόπτες άμεσης παύσης λειτουργίας μονάδος, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να 

ακινητοποιηθεί η τροφοδοσία της μονάδας, για την αποφυγή ατυχήματος. Οι διακόπτες να 

είναι εγκατεστημένοι εκατέρωθεν της χοάνης τροφοδοσίας. 

 Σύστημα αποτροπής εξαγωγής θρυμμάτων εντός του πεδίου τροφοδοσίας. 

 Να φέρει προστατευτικές / ηχομονωτικές κουρτίνες στην είσοδο θρυμματισμού για την 

αποφυγή τραυματισμού του χειριστή από την εκτόξευση θρυμμάτων. 

Όλες οι παραπάνω διατάξεις ασφαλείας κρίνονται απαραίτητες (επί ποινή αποκλεισμού) κι 

ως στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του χειριστή τροφοδότη, είτε από 

λανθασμένο χειρισμό, είτε από εμπλοκή του με τα υλικά τροφοδοσίας και παράσυρσης 

αυτού προς το θάλαμο θρυμματισμού. 

23. Ευκολοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρος δυο επιπέδων με δείκτη πλήρωσης. 

24. Ηχομονωμένη εξάτμιση με αντισπινθιριστή.  

25. Εύκολη και οικονομική συντήρηση. Να αναπτυχθεί ο σχετικός σχεδιασμός της μονάδας. 

26. Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου τουλάχιστον 90 λίτρα. 

27. Για την αποφυγή κλοπών ή βανδαλισμών, τα κάτωθι επιμέρους συστήματα να προστατεύονται με 

κλειδαριές: 

 Είσοδος υλικού προς θρυμματισμό 

 Χώρος εργαλείων 

 Τάπα καυσίμου 

 Καπό κινητήρα 

 Πάνελ οργάνων 

28. Να φέρει πιστοποιητικά CE και έχει ενσωματωμένες όλες τις οδηγίες ασφάλειας της Ε.Ε. 

29. Ο προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποδείξει τα σημεία συμμόρφωσης των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφερόμενης μονάδος με τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 

(αναφορές σε αντίστοιχες σελίδες / παραγράφους των βιβλίων του κατασκευαστή).  

30. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σειράς παραγωγής της 

προσφερόμενης μονάδας ώστε να καλυφθούν οι τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, εκτός εάν 

έχει εκδοθεί νέα πιστοποίηση κατά CE η οποία να καλύπτει τις επελθούσες τροποποιήσεις και 

μεταβολές. 

31. Τα βιβλία χρήσης και συντήρησης μονάδος να είναι εικονογραφημένα και μεταφρασμένα 

στα Ελληνικά από τον κατασκευαστή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται επίσημη 

μετάφραση των βιβλίων χρήσης και συντήρησης της κλαδοθρυμματιστικής μονάδας από το 

Υπουργείο Εξωτερικών. Τα βιβλία χρήσης και συντήρησης να συνοδεύουν τον φάκελο 

προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού). Τα εγχειρίδια του κινητήρα μπορεί να είναι στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Προσφερόμενες τιμές σε Ευρώ. 

 Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 20 τουλάχιστον έτη. 

 Τόπος παράδοσης : Φυτώριο  Δήμου. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό, τη συντήρηση της  μονάδας καθώς και 

την ασφάλεια του χειρισμού. 

 Ο προσφέρων πρέπει να κατονομάσει εξουσιοδοτημένο τεχνικό από το εργοστάσιο κατασκευής 

για τη σωστή συντήρηση / επισκευή της κλαδοθρυμματιστικής  μονάδας και να επισυνάψει στον 

τεχνικό φάκελο την ισχύουσα πιστοποίηση / εξουσιοδότηση του εργοστασίου κατασκευής. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 τουλάχιστον μήνες. 
 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου»  

ΚΩΔΙΚΟΣ : 35-7131.0003     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου με δυνατότητα θρυμματισμού συμπαγούς κορμού διαμέτρου 

τουλάχιστον 300 χιλ.»: 74.000€  
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Έγκριση της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79242/29-9-2017) 

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

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/79242/29-09-2017, δια της 
δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες 

διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 
 

 «Θέμα: Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 

Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

1. 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.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ002002641. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης Περιβάλλοντος» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «Προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου» και ποσού 74.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 
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Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

35/7131.0003 2017 74.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).» 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής, για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν 

σχετικά. 
 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/79242/29-09-2017 του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 Το Π.Δ. 80/2016 

 Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

17REQ001823259 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 

και ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ με φπα» 

 

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.  
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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.  

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.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

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 αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.  

14. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

15. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

17REQ001823259.  

16. Τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη προμήθεια. 

ΠΡΟΚΥΡΡΗΣΕΙ 

                               

Την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός μηχανήματος 

κλαδοφάγου ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα 

βαρύνει τον κωδικό 35/7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.    

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……… 

…../……/2017  και ώρα 09:00π.μ. στο κτίριο του τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 

3-5, Τ.Κ. 85 100. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά ενώπιον της επιτροπής την 

………/……./2017 και ώρα 09:00π.μ. ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/…../2017 και ώρα 14:00 μ.μ.(ώρα παραλαβής από 

την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν μεν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, τα 

παραρτήματά της και τη μελέτη, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

Κανένας υποψήφιος δεν 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 συμμετεχόντων 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 την εν λόγω προμήθεια 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 
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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. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

2. στο ΚΗΜΔΗΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

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

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Ρόδου και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας 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 

τηλ:22410-77728, 2241035445, fax:22410-39780. 

Συνοπτικά Στοιχεία  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../……./2017 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

74.000 ευρώ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης(τυχόν 4μηνη παράταση) 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2017 

(συν τυχόν παράταση)  

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: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» . ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……./…../2017 και ώρα 14:00 

μ.μ. ή  να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την …….. ……/…./2017 και ώρα 09:00π.μ. στο 

κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85 100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του 

(συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε και του email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας 
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του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
39

 (Α' 188). Επιτρέπεται 

αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με 

την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική
40

. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:     

                            

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της προμήθειας. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα αναλυτικά. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

                                                 
39παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
40 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 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 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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 ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις 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. 

- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά με την προμήθεια επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

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

στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
41 42

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

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται, 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
43

 και Δ
44

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
45

 και  υποβάλλεται 
46

από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί    :    

                                                 
41 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
42 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 
43 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
44 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
45(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
46Κατευθυντήρια 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 υπογράψει το 

ίδιο ΤΕΥΔ  , 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.  
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Σημείωση: 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στη μελέτη. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών που επισυνάπτονται στη μελέτη. Στην 

περίπτωση μη ύπαρξης πίνακα στη μελέτη, ο συμμετέχων θα σχεδιάσει δικό του στον οποίο θα 

φαίνεται η περιγραφή, η τιμή προ φπα, το φπα και η τιμή με φπα των ζητούμενων υλικών. Η τιμή του 

προς προμήθεια υλικού θα δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Προσφορά που δεν δίδει τιμή 

σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι 

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του 

διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 

στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η 

αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα 

αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα 

ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 

τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Οικονομική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο
: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) 

με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 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 υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα 

έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. 
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ΑΡΘΡΟ 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
47

  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
48

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης  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. 

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.  

 (2) 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. 

(3) 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. 

 (4) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

                                                 
47 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
48 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). 



112 

 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ 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. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ 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 
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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 στην  Οικονομική Επιτροπή
49

 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. 

Ο δήμος ( 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 9
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 10
ο
: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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,   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, 

                                                 
49 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2017. Χρόνος παράδοσης 

ορίζεται το αργότερο η 31/12/2017. Προβλέπεται παράταση αυτής κατά τέσσερις(4) μήνες με τη 

σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Δνση 

του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Επιπλέον, υποχρέωση του προμηθευτή είναι η 

εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 13
ο
: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. 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. 
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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. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, 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 ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

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,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) 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 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
50

  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 16
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

                                                 
50 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

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

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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 αναθέτουσας αρχής ( ήτοι 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 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, 
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αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 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 , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που 

απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών 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 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι 

περί προμηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 



118 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
lix

  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: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22410-35445 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gantonatos19@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[3422330-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια μηχανήματος 

κλαδοφάγου] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [6] 

- 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
lx
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
lxi

; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

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: [……] 



119 

 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
lxii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

19. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
lxiii

· 

20. δωροδοκία
lxiv,lxv

· 

21. απάτη
lxvi

· 

22. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
lxvii

· 

23. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
lxviii

· 

24. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
lxix

. 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
lxx

 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): 

[……][……][……][……]
lxxi

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
lxxii

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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): 
lxxiii

 

[……][……][……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
lxxiv

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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
lxxv

, εκτός εάν : 

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
lxxvi

. 

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):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου»  

ΚΩΔΙΚΟΣ : 35-7131.0003    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.000  ΕΥΡΩ 

  Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου χρειάζεται να προβεί σε προμήθεια  ρυμουλκούμενης 

κλαδοθρυμματιστικής μονάδας (κλαδοφάγου) που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της 

υπηρεσίας μας. Η χρήση της θα μειώσει κατά πολύ τον όγκο των προϊόντων του κλαδέματος, και 

κατ΄επέκτασιν το κόστος μεταφοράς τους αλλά και θα αποφορτίσει τον ΧΥΤΑ Ρόδου από σημαντικό 

όγκο απορριμμάτων. Επίσης το προϊόν του θρυμματιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

compost. 

 Η  συγκεκριμένη προμήθεια υπάγεται στον κωδικό προϋπολογισμού : 35-7131.0003  «Προμήθεια 

μηχανήματος κλαδοφάγου», 74.000 Ευρώ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστη, 

κατασκευασμένη από αξιόπιστο οίκο και να πληροί όλους τους κανόνες λειτουργίας και ασφαλείας 

που υπαγορεύονται από την Ε.Ε., φέρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (CE κτλ) και είναι εφοδιασμένο 

με Ελληνική Έγκριση Τύπου για τη νόμιμη ρυμούλκησή της στην Ελληνική επικράτεια. Η 

έγκριση τύπου να συνοδεύει το φάκελο Τεχνικών Στοιχείων του Διαγωνισμού (επί ποινή 

αποκλεισμού).  

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Ελάχιστες διαστάσεις υποδοχής υλικού προς θρυμματισμό 300 Χ 420 χιλ. και δυνατότητα 

θρυμματισμού συμπαγούς κορμού διαμέτρου τουλάχιστον 300χιλ. (επί ποινή αποκλεισμού). 

2. Να φέρει ηχομονωμένο τούρμπο πετρελαιοκινητήρα κατηγορίας τουλάχιστον Tier 4Final, 

τετρακύλινδρο, υδρόψυκτο, τουλάχιστον 74 ίππων. Ο κινητήρας να είναι τοποθετημένος επί 

ελαστικών εδράνων ώστε να περιορίζονται οι δονήσεις και ο θόρυβος. Το καπό του κινητήρα να 

είναι ηχομονωμένο.  

3. Οι στροφές του κινητήρα να μειώνονται αυτόματα στο ρελαντί σε περίπτωση που η μονάδα 

δεν τροφοδοτείται με κλαδέματα. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου μετάπτωσης στο ρελαντί. 

4. Η μέγιστη κατανάλωση καυσίμου (full στροφές) να μην υπερβαίνει τα 18 λίτρα ανά ώρα. 

5. Μέγιστη κλίση συνεχούς λειτουργίας κινητήρα 30°. 

6. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης λιπαντικού ή υπερθέρμανσης ψυκτικού 

υγρού.  
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7. Τροφοδοσία υλικού προς θρυμματισμό με έναν τουλάχιστον οριζόντιο υδραυλικό, γραναζωτό 

κύλινδρο. 

8. Η ασκούμενη συνολική δύναμη του άνω οριζόντιου κυλίνδρου (βάρος + πρόσθετη πίεση) να είναι 

μεγαλύτερη των 330 κιλών. 

9. Μήκος οριζόντιων κυλίνδρων τουλάχιστον 45 εκ. 

10. Για την καλύτερη και συνεχή λειτουργία του τεμαχιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένο αυτόματο 

σύστημα ελέγχου και ρύθμισης των στροφών του κινητήρα το οποίο σε περίπτωση που πέσουν οι 

στροφές κάτω από το όριο ασφαλείας να επιβραδύνει, να σταματά κι αν χρειαστεί να 

αντιστρέφει αυτόματα την τροφοδοσία του υλικού ώστε να ξεμπουκώνει ο θάλαμος 

θρυμματισμού και να  δώσει χρόνο στον κινητήρα να επανακτήσει τις απαραίτητες για την 

λειτουργία του στροφές χωρίς να τεθεί άθελά μας εκτός λειτουργίας. Επιθυμητή ταχύτητα 

τροφοδοσίας υλικού προς θρυμματισμό περί τα 30 μέτρα/ λεπτό. 

11. Ελάχιστες διαστάσεις τράπεζας τροφοδοσίας π: 130 εκ., μ: 190 εκ.- Πάχος ελάσματος 

τουλάχιστον 0,50 εκ -Απόσταση τράπεζας τροφοδοσίας από το έδαφος περί τα 65 εκ., ώστε να 

ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του χειριστή-τροφοδότη. 

12. Τύμπανο κοπής βαρέως τύπου εφοδιασμένο με δύο δίκοπες λεπίδες θρυμματισμού από ατσάλι 

Α8, ώστε να αξιοποιούνται και οι δυο πλευρές των λεπίδων κοπής. Βάρος τυμπάνου τουλάχιστον 

150 κιλά. Πάχος ελάσματος τυμπάνου: τουλάχιστον 1 εκ. 

13. Ενδεικτικές διαστάσεις λεπίδων 11 εκ.Χ 22 εκ.- Ελάχιστο πάχος 1,50 εκ. 

14. Ύψος εκβολής θρυμμάτων τουλάχιστον 250 εκ. με ρυθμιστή εκφόρτωσης και δυνατότητα 

περιστροφής της χοάνης εξαγωγής κατά 270˚, ώστε να προστατεύεται το πεδίο φόρτωσης από την 

εκβολή θρυμμάτων. 

15. Σύστημα δυναμοδότησης τυμπάνου : Υδραυλικό μοτέρ σε συνδυασμό με πολλαπλό ιμάντα 

.Ηλεκτρικό σύστημα 12 V. 

16. Όργανα: Στροφόμετρο, ωρόμετρο, όργανο στάθμης καυσίμου, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας 

ψυκτικού υγρού, όργανο μέτρησης πίεσης λαδιών, βολτόμετρο, δείκτης καθαρότητας φίλτρου 

αέρα. 

17. Διαγνωστική μονάδα βλαβών με τη βοήθεια Laptop. 

18. Να εδράζεται επί τρέιλερ υπερβαρέως τύπου με φρένα, χειρόφρενο, ασφάλεια αποσύμπλεξης 

από το ρυμουλκόν όχημα, δύο ρυθμιζόμενους καθ’ ύψος σταθεροποιητές (μπρος – πίσω), 

τάκους τροχών. 

19. Το τρέιλερ να  φέρει φώτα κυκλοφορίας (προδιαγραφές ΕΕ) ενώ ο κοτσαδόρος να  δέχεται μικρή 

κλίση ώστε να προσαρμόζεται στις ανωμαλίες του εδάφους. Το τρέιλερ να είναι εφοδιασμένο με 

Ελληνική έγκριση τύπου. 

20. Διαστάσεις κατά τη μεταφορά περίπου μ: 380 εκ., π: 170 εκ., υ: 250 εκ. 

21. Βάρος με πλήρη εξοπλισμό και με γεμάτο δοχείο καυσίμου μικρότερο των 2.300 κιλών (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

22. Σύστημα ασφάλειας χειριστού. Η μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με: 

 Κάτω Οριζόντια Μπάρα ασφαλείας εισόδου στο ύψος της βάσης της χοάνης 

τροφοδοσίας.  

Αυτόματη ενεργοποίηση – διακοπή τροφοδοσίας με εφαρμογή δύναμης 14 περίπου 

κιλών. 

 Δύο πλευρικές μπάρες ασφαλείας που εφαρμόζουν πλευρικά της χοάνης. 

Ενεργοποιούνται αυτόματα με την εφαρμογή δύναμης περίπου 14 κιλών και διακόπτουν 

την τροφοδοσία της μονάδας. 

 Άνω οριζόντια μπάρα ασφαλείας τεσσάρων σημείων (οπισθοδρόμηση, νεκρό, 

τροφοδοσία, σταμάτημα) ενεργοποιούμενη χειρωνακτικά.  

 Δυο Διακόπτες άμεσης παύσης λειτουργίας μονάδος, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να 

ακινητοποιηθεί η τροφοδοσία της μονάδας, για την αποφυγή ατυχήματος. Οι διακόπτες να 

είναι εγκατεστημένοι εκατέρωθεν της χοάνης τροφοδοσίας. 

 Σύστημα αποτροπής εξαγωγής θρυμμάτων εντός του πεδίου τροφοδοσίας. 

 Να φέρει προστατευτικές / ηχομονωτικές κουρτίνες στην είσοδο θρυμματισμού για την 

αποφυγή τραυματισμού του χειριστή από την εκτόξευση θρυμμάτων. 

Όλες οι παραπάνω διατάξεις ασφαλείας κρίνονται απαραίτητες (επί ποινή αποκλεισμού) κι 

ως στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του χειριστή τροφοδότη, είτε από 
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λανθασμένο χειρισμό, είτε από εμπλοκή του με τα υλικά τροφοδοσίας και παράσυρσης 

αυτού προς το θάλαμο θρυμματισμού. 

23. Ευκολοκαθαριζόμενο φίλτρο αέρος δυο επιπέδων με δείκτη πλήρωσης. 

24. Ηχομονωμένη εξάτμιση με αντισπινθιριστή.  

25. Εύκολη και οικονομική συντήρηση. Να αναπτυχθεί ο σχετικός σχεδιασμός της μονάδας. 

26. Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου τουλάχιστον 90 λίτρα. 

27. Για την αποφυγή κλοπών ή βανδαλισμών, τα κάτωθι επιμέρους συστήματα να προστατεύονται με 

κλειδαριές: 

 Είσοδος υλικού προς θρυμματισμό 

 Χώρος εργαλείων 

 Τάπα καυσίμου 

 Καπό κινητήρα 

 Πάνελ οργάνων 

28. Να φέρει πιστοποιητικά CE και έχει ενσωματωμένες όλες τις οδηγίες ασφάλειας της Ε.Ε. 

29. Ο προσφέρων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποδείξει τα σημεία συμμόρφωσης των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφερόμενης μονάδος με τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 

(αναφορές σε αντίστοιχες σελίδες / παραγράφους των βιβλίων του κατασκευαστή).  

30. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σειράς παραγωγής της 

προσφερόμενης μονάδας ώστε να καλυφθούν οι τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, εκτός εάν 

έχει εκδοθεί νέα πιστοποίηση κατά CE η οποία να καλύπτει τις επελθούσες τροποποιήσεις και 

μεταβολές. 

31. Τα βιβλία χρήσης και συντήρησης μονάδος να είναι εικονογραφημένα και μεταφρασμένα 

στα Ελληνικά από τον κατασκευαστή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται επίσημη 

μετάφραση των βιβλίων χρήσης και συντήρησης της κλαδοθρυμματιστικής μονάδας από το 

Υπουργείο Εξωτερικών. Τα βιβλία χρήσης και συντήρησης να συνοδεύουν τον φάκελο 

προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού). Τα εγχειρίδια του κινητήρα μπορεί να είναι στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Προσφερόμενες τιμές σε Ευρώ. 

 Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 20 τουλάχιστον έτη. 

 Τόπος παράδοσης : Φυτώριο  Δήμου. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό, τη συντήρηση της  μονάδας καθώς και 

την ασφάλεια του χειρισμού. 

 Ο προσφέρων πρέπει να κατονομάσει εξουσιοδοτημένο τεχνικό από το εργοστάσιο κατασκευής 

για τη σωστή συντήρηση / επισκευή της κλαδοθρυμματιστικής  μονάδας και να επισυνάψει στον 

τεχνικό φάκελο την ισχύουσα πιστοποίηση / εξουσιοδότηση του εργοστασίου κατασκευής. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας για 12 τουλάχιστον μήνες. 
 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου»  

ΚΩΔΙΚΟΣ : 35-7131.0003     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου με δυνατότητα θρυμματισμού συμπαγούς κορμού διαμέτρου 

τουλάχιστον 300 χιλ.»: 74.000€.  

 

 
ΘΕΜΑ 10o                                                    Απόφ. Αρ: 560 / 2017(Α.Δ.Α.: 7Γ96Ω1Ρ-251) 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης (εντύπων και πολλαπλών 

εκτυπώσεων)»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79243/29-9-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79243/29-09-2017 

εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, δια της 
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οποίας κοινοποιούνται η μελέτη και οι όροι διακήρυξης της προμήθειας  «γραφικής ύλης (εντύπων 

και πολλαπλών εκτυπώσεων)» ως παρακάτω:   

«Θέμα :Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «γραφικής ύλης (εντύπων και πολλαπλών 

εκτυπώσεων)» 

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 της πίστωσης για τους 

κωδικούς του προϋπολογισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης ως κάτωθι: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ 

Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0001 25.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0001 40.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0001 5.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0005 4.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0005 8.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0005 3.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0006 4.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0006 8.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0006 3.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0009 4.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0009 8.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0009 3.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0010 4.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0010 8.000,00 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0010 3.000,00 

Γραφική ύλη 2018 10-6612.0001.0001 40.000,00 

Γραφική ύλη 2018 10-6613.0001.0001 60.000,00 

Γραφική ύλη 2018 10-6614.0001.0001 15.000,00 

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

παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 244.297,67 €. 

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

 

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

του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την «προμήθεια γραφικής ύλης (εντύπων 

και πολλαπλών εκτυπώσεων)», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την με αριθμό 2/79243/29-09-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 Το Ν. 3852/2010,  

 Το Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  ανοικτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια γραφικής ύλης (εντύπων και πολλαπλών 

εκτυπώσεων)» ως κατωτέρω: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

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.  

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. 1208  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με 

α./α. Α/1.286. 

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

17REQ001831725  

15. Τη με αριθμό ………./2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ……………………..) 

με την οποία εγκρίθηκαν:   
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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  

16. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:…………………….. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια γραφικής ύλης. 

18. Την απόφαση Δημάρχου 2640/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                                                   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

Τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «γραφικής ύλης έτους 2017-2018» για τις ανάγκες του 

Δήμου κατά 130.000,00€ το έτος 2017 και κατά 115.000,00€ για το έτος 2018,  

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

εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ 

 

30199000-0 
Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0001 25.000,00 

30125110-5 

30197630-1 
Γραφική ύλη 2017 

10-6613.0001.0001 

 
40.000,00 

30199000-0 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2017 
10-6614.0001.0001 

 
5.000,00 

30199000-0 Γραφική ύλη 2017 
10-6612.0001.0005 

 
4.000,00 

30125110-5 

30197630-1 
Γραφική ύλη 2017 

10-6613.0001.0005 

 
8.000,00 

30199000-0 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2017 
10-6614.0001.0005 

 

 

3.000,00 

30199000-0 Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0006 4.000,00 

30125110-5 

30197630-1 
Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0006 8.000,00 

30199000-0 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0006 3.000,00 

30199000-0 Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0009 4.000,00 

30125110-5 

30197630-1 
Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0009 8.000,00 

30199000-0 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0009 3.000,00 

30199000-0 Γραφική ύλη 2017 10-6612.0001.0010 4.000,00 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2017 10-6613.0001.0010 8.000,00 

30199000-0 Γραφική ύλη 2017 10-6614.0001.0010 3.000,00 
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30125110-5 

30197630-1 

30199000-0 

 

Γραφική ύλη 2018 10-6612.0001.0001 40.000,00 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2018 10-6613.0001.0001 60.000,00 

30199000-0 

30125110-5 

30197630-1 

Γραφική ύλη 2018 10-6614.0001.0001 15.000,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας χωριστά με βάση 

τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά Ομάδα Ειδών της παρούσας Διακήρυξης. 
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. ΜΕΛΕΤΗ - 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  
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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.  

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός κάτω των ορίων 

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 / 2017 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2017 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    30199000-0 

30125110-5 

30197630-1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής: €3.940,29 

 

 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

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

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

245.000,00€ (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 
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 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   

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 

 

 



129 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ……/2017) 

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 

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 για το σύνολο των υλικών (ολική 
προσφορά).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…/…/2017 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 3
ο
:Γλώσσα διαδικασίας  

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

Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

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

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. 
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Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του ν. 

4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια 

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, 

ως αυτά εξειδικεύονται ακολούθως 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα, που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII 

του Προσαρτήματος A', ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει 

στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού. 

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει 

έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, ως αυτοί αναλύονται ακολούθως. 

Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 

φορέας θα είναι από κοινού υπεύθυνος με τον φορέα για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση προμήθειας ανάλογης της παρούσας, ύψους μεγαλύτερη του 

50% του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης διακήρυξης. 

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 

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 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) 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:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

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

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 

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:  

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
51 52

 του άρθρου 79 παρ 4  του 

Ν.4412/16, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και 

συμπληρώνεται, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ
53

 και Δ
54

 ), ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ )  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  

πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
55

 και  υποβάλλεται 
56

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί:    

                                                 
51 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
52 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 
53 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
54 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
55(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
56Κατευθυντήρια 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 υπογράψει το 

ίδιο ΤΕΥΔ  , 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.  
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Σημείωση(1): Υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-   

 Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη έκδοσης 

τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α-στ  )του άρθρου 73 Ν 4412/16  

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.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Το Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α, 

τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 

έχουν ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αριθ. 38). 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 

από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την  Υπεύθυνη Δήλωση
57

   Ν.1599/1986 (Α΄75),   

[ πλην του Τ.Ε.Υ.Δ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω 

σημειώσεις (1) και (2 )]υπογράφουν   : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

                                                 
57 Η Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/86 σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μίας  
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Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ) υποβάλλεται ηλεκτρονικά
58

 από 

τους  υποψήφιους  οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί  στις ακόλουθες ενότητες του
59

:       

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

              Α. Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

              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,  

                                                 
58Κατευθυντήρια 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.  
59

Κατευθυντήρια 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 
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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.  

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 



137 

 

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. 

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: 
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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 

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. 
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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 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 



140 

 

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 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 
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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
60

 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
61

. 

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.  

                                                 
60 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). 

61 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) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική 

σύμβαση που θα συνοδεύεται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το φορέα για τον οποίο έχει 

υλοποιηθεί (ιδιωτικό ή δημόσιο). 

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 
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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 

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. 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2018. 

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 
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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,  

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 ,  
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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  

Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Μετά τη σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κάθε ενδιαφερόμενος ο 

οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και να ζητήσει προσωρινή προστασία, ακύρωση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει 

συναφθεί παράνομα. 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων και τροποποίησης αυτών, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 

Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημοσίων 
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Συμβάσεων» Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν. 4412/2016, ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρη γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν 

από τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 άρθρα 345-

374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων». 

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).  

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 με έξοδα 

του προμηθευτή  (ο οποίος δεν θα φέρει αντιρρήσεις για το ύψος των παραγγελιών), και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση.  

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 
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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 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
62

  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: Δήμος Ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 85-100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmai.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rhodes.gr 

                                                 
62 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Προμήθεια γραφικής ύλης CPV: 30199000-0, 30125110-5, 30197630-1 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια  

- 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
63

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
64

; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

                                                 
63 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται 

64 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.  

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. 
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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
65

: 

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; 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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
66

; 

[] 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: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

                                                 
65 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη ,εάν υπάρχουν ,αναφέρονται στη πιστοποίηση 

66 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

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
67

  

 

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
68

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

25. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
69

· 

                                                 
67 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 ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

68 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. 
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26. δωροδοκία
70

·
71

 

27. απάτη
72

· 

28. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
73

· 

29. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
74

· 

30. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
75

. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
76

 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): 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……]
77

 

Εάν ναι, αναφέρετε
78

: 

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 

                                                                                                                                                         
6969 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). 
70 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
71 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). 
72 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. 
7373  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. 
74 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” 
75Όπως 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 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.". 
76 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 ) 
77 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
78 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]
79

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
80

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
81

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
82

, 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 ;
83

 

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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

                                                 
79 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
80 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)  
81 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
82 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).  
83 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  
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καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 

 

[……][……][……]
84

 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
85

; 

[] 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
86

 : 

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
87 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

                                                 
84 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
85 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
86 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
87 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
88

; 

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:  

[..........……] 

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
89

, 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
90

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
91

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

                                                 
88 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
89 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
90 Πρβλ άρθρο 48 
91 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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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, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
όντος μέρους), ο 

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
92

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

                                                 
92 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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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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
93

, 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
94

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

 

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
95

, εκτός εάν : 

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
96

. 

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΄ 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, 

ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018(ΚΩΔ.6612,6613,6614)  

                                                 
93 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
94 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
95Πρβλ 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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ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  244.297,67 ευρώ με ΦΠΑ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου, εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων, έτους 2017 (κωδ. 6612, 6613,6614)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό  μειοδοτικό διαγωνισμό και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα(Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 245.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και 

θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017 στον κωδικό 

6612, 6613, 6614. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, 

υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, έτους 2017 - 2018(κωδ.6612, 6613, 6614)». 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

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

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

β) του Ν. 4412/2016 

γ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο  διαγωνισμό 

με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 20 είκοσι 

ημερολογιακών ημερών  με την παραλαβή του εγγράφου της πρόσκλησης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΣΥΜΒΑΣΗ  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2018. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στο χώρο εγκατάστασης τους που θα 

υποδεικνύεται κάθε φορά κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί τμηματικά μέχρι τις 31/12/2018. 
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Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μετά την αποστολή του 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ με  τα αναγραφόμενα είδη. 

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 Καποδιστρίου 3-5. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας 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 (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου). 

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. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
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. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: 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, 

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. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10
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 το ……………………….. 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 11
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 12
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 13
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.4412/16 και 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 14
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του 

συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2018.  

ΑΡΘΡΟ 15
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 16
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 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 τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ».  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή είδους Μον. 

Μέτρ. 

ενδεικτική 

ποσότητα 

προσφερόμενη 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική 

αξία (άνευ 

ΦΠΑ) 

1 Άλμπουμ φωτογραφιών Α4, 20 

φύλλων 

τεμ 3 3.00 9,00 

2 Αμπούλα πένας σε συσκευ. 5 τεμ Κουτί 5 

τεμ 

50 0.24 12,00 

3 Ανταλλακτικό στυλό τύπου 

ρόλερμπορ 

τεμ 20 0.44 8,80 

4 Αντζέντα τηλεφώνων δεμένη, όχι 

σπιράλ 

τεμ 60 0.60 36,00 

5 Αποδείξεις μπλοκ τριπλότυπες 

διάφορες 50 τριπλ. φύλλων 

τεμ 30 1.00 30,00 

6 Αποσσυραπτικό μικρό τεμ 200 0.24 48.00 

7 Αποσσυραπτικό τανάλια μεταλλικό 

μήκους τουλάχιστον 12 εκατοστών 

τεμ 30 0.71 21.30 

8 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ12 

χάρτινες 

τεμ 2000 1.00 2.000,00 

9 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ8 

χάρτινες 

τεμ 2000 1.00 2.000,00 
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10 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ5 

χάρτινες 

τεμ 2000 0.80 1.600.00 

11 Αρχειοθήκες χάρτινες κοφτές  τεμ 2500 0.53 1.325,00 

12 Κιβώτια αδρανούς αρχείου 

διαστάσεων 24χ30χ15, ενισχυμένα 

τεμ 1000 2.50 2.500,00 

13 Αυτοκόλλητα φωσφορούχα πλαστικά 

τύπου καβαλάρη 75χ75mm 

τεμ 200 0.18 36,00 

14 Βάση ημερολογίου ξύλινη τεμ 50 1.90 95,00 

15 Βάση ημερολογίου πλαστική Τεμ 50 0.90 95,00 

16 Βάση κύβου πλαστική τεμ 200 0.40 80,00 

17 Βάση σελοτέιπ (18χ33 πλάτος 

σελοτέιπ) 

τεμ 50 0.20 10,00 

18 Βάση ταινίας δεμάτων με χέρι για 5 

mm 

τεμ 3 2.10 6,30 

19 Βιβλία φυλλάδες 200 φύλων 25χ35 τεμ 25 6.10 152,50 

20 Βιβλία φυλλάδες διεκπαιρέωσης 

εγγράφων 24χ34 

τεμ 50 4.70 235,00 

21 Βιβλία φυλλάδες πρακτικών 200 

φύλων 25χ35 

τεμ 40 6.10 244,00 

22 Βιβλία φυλλάδες πρωτόκολλα 200 

φύλων 25χ35 

τεμ 50 8.00 320,00 

23 Βιβλία φυλλάδες Α4 100 φύλων   10 2.90 29,00 

24 Βιβλία φυλλάδα μητρώου μελών 

100φύλων 

  5 6.00 30,00 

25 Γόμες άσπρες τεμ 100 0.07 7,00 

26 δακτυλοβρεκτήρες τεμ 30 0.22 6,60 

27 Διαβήτες μήκους 16 εκατ. τεμ 20 0.52 10,40 

28 Ρολό διαφάνεια 60 μέτρων και 60 cm 

πλάτους 

τεμ 10 7.50 75,00 

29 Διαφάνειες πλαστικοποίησης Α3 100 

τεμ 

πακ 50 10.00 500,00 

30 Διαφάνειες πλαστικοποίησης Α4 100 

τεμ 

πακ 50         6.00 300,00 

31 Διαφάνειες πλαστικοποίησης ½ Α4 

100 τεμ 

πακ 50 2.40 120,00 

32 Διαφάνειες εξώφυλλο 

πλαστικοποίησης  100 τεμ 

πακ 20 3.70 74,00 

33 Διαχωριστικά πλαστικά 5 θεμάτων τεμ 300 0.23 69,00 

34 Διαχωριστικά πλαστικά 10 θεμάτων τεμ 200 0.55 110,00 

35 Διαχωριστικά πλαστικά αλφαβητάριο τεμ 200 0.90 180,00 

36 Διορθωτική ταινία roller 4,2 mmx5 m τεμ 3000 0.46 1.380,00 

37 Διορθωτικό στυλό τεμ 50 0.50 25,00 

38 Διορθωτικό υγρό σετ με ανταλλακτικό τεμ 500 0.55 275,00 

39 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές απλές 

40χ72mm, τύπου σχολικής 

 

τεμ 100 0.05 5,00 

40 Ετικέτες μηχανογραφικές Α4 100 

φύλων 70χ37 mm 

πακ 120 5.50 660,00 

41 Ζελατίνες με οπές Α4 100 τεμ πακ 2500 1.30 3.250,00 

42 Ζελατίνες με οπές Α3 100 τεμ πακ 500 1.80 

 

900,00 

43 Ημερολόγια αντζέντα ημερήσιο 

δεμένο 17χ25 

τεμ 200 3.00 

 

600,00 

44 Ημερολόγια γραφείου γυριστά τεμ 500 0.50 250,00 

45 Ημερολόγιο αντζέντα εβδομαδιαίο 

δεμένο 

τεμ 60 3.00 180,00 

46 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο-

μηνιαίο 

τεμ 100 2.50 250,00 

47 Θήκη χάρτινη για cds-dvds τεμ 2000 0.02 40,00 
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48 Καρμπόν 100 τεμ πλαστικό μπλε και 

μαύρο Α4 

πακ 40 5.80 232,00 

49 Καρφίτσες ατσάλινες σε πλαστικό 

κουτί 

Κουτί 

πλαστικό 

50 0.25 12,50 

50 Κλασέρ 8/32 πλαστικό διάφορα 

χρώματα 

τεμ 5.000 1.27 6.350,00 

51 Κλειδοθήκη μπρελόκ πλαστική τεμ 50 0.04 2,00 

52 Κλιμακόμετρο μήκους 30 εκατ. τεμ 30 2.20 66,00 

53 Κόλλα στιγμής 4ml τεμ 60 0.30 18,00 

54 Κόλλα stic 10 gr τεμ 200 0.20 40,00 

55 Κόλλα stic 20 gr τεμ 500 0.30 150,00 

56 Κόλλα stic 40 gr τεμ 100 0.7 70,00 

57 Κόλλα ρευστή σωληνάριο 35 γραμμ τεμ 100 0.55 55,00 

58 Κόλλες αναφοράς 400 φύλων πακ 10 5.00 50,00 

59 κονκάρδες τεμ 300 0.04 12,00 

60 Κοπίδι μήκους 16 εκατ και πλάτους 3 

εκατ. 

τεμ 300 0.15 45,00 

61 Λαστιχάκια 500 γραμμ 20χ10 τεμ 100 2.20 220,00 

62 Λαστιχάκια 500 γραμμ νο 12 τεμ 100 2.20 220,00 

63 Μαρκαδόροι υπογράμμισης με πλατιά 

μύτη διάφορα χρώματα 

τεμ 1500 0.30 450,00 

64 Μαρκαδόροι χονδροί με ίσια/πλακέ 

μύτη 1,5-3 mm 

τεμ 800 0.17 136,00 

65 Μαρκαδοράκι ανεξίτηλο 0.5-0.7-1.0 τεμ 900 0.50 450,00 

66 Μελάνι ταμπόν μπλε-μαύρο-κόκκινο τεμ 200 0.25 50,00 

67 Μέτρο ξύλινο 1 μέτρων τεμ 10 0.31 3,10 

68 Μετροταινία 30 μέτρων τεμ 10 11.00 110,00 

69 Μετροταινία 50 μέτρων τεμ 10 15.50 155.00 

70 Μολύβια με γόμα τεμ 2000 0.05 100,00 

71 Μολύβια μηχανικά 0,5-0,7 τεμ 150 0.30 45,00 

72 Μολυβοθήκες δερματίνης τεμ 10 1.80 18,00 

73 Μπλοκ ριγέ σεμιναρίων 50 φύλων τεμ 200 0.42 84,00 

74 Μπλοκ ριζόχαρτο Α4 50 φύλων τεμ 20 1.35 27,00 

75 Κόλλα μπλου τακ πακ 10 0.40 4,00 

76 Μεγεθυντικός φακός τεμ 5 0.65 3,25 

77 Στυλό με ενσωματωμένη βάση τεμ 20 0.90 18,00 

78 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0,5-0,7 κουτί 100 0.10 10,00 

79 Ντοσιέ πιάστρα σεμιναρίων τεμ 40 1.05 42,00 

80 Ντοσιέ θερμοκόλλησης 30 φύλων τεμ 300 0.25 75,00 

81 Ντοσιέ με ζελατίνες πλαστικό 40 

φύλων 

τεμ 20 0.75 15,00 

82 Ξυλομπογιές χονδρές 12άδα πακ 20 1.00 20,00 

83 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές τεμ 140 0.10 14,00 

84 Οπισθόφυλλα πλαστικοποίησης Α4 

100 τεμ 

τεμ 10 3.50 35,00 

85 Πέννα με αμπούλα τεμ 15 1.70 25,50 

 

86 Περφορατέρ διαστάσεων 11x9 cm 8 

φύλλων τουλάχιστον 

τεμ 200 0.80 160,00 

87 Περφορατέρ γίγας 65 φύλλων 

τουλάχιστον και 6,5 mm  

τεμ 10 8.90 89,00 

88 Πίνακας ανακοινώσεων 60X90 cm 

φελλού με ξύλινη κορνίζα  

τεμ 10 2.60 26,00 

89 Πίνακας άσπρος για διδασκαλία 

60χ90 

  5 3.30 16,50 

90 Πινέζες 100 τεμ κουτί 50 0.25 12,50 

91 Πλαστικοποιητής μεγέθους Α4 τεμ 5 17.00 85,00 

92 Ράφια πλαστικά αρχείου  Α4 κουτί με 

5 συρτάρια 

τεμ 15 25.00 375,00 
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93 Σελοτέιπ απλό 12χ33 mm τεμ 800 10.00 8.000,00 

94 Σελοτέιπ λευκό διαφανές σχεδίου 

18χ33 mm 

τεμ 250 0.40 100,00 

95 Σετ γραφείου δερμάτινο 5 τεμ σετ 2 20.00 40,00 

96 Σπιράλ βιβλιοδέτησης διάφορα 

μεγέθη 100 τεμ 

πακ 5 1.70 8,50 

97 Στυλό διαρκείας κρυστάλ bic μπλε-

μαύρο-κόκκινο 

τεμ 8000 0,20 1.600.00 

98 Στυλό μαρκαδόρος 0,5-0,7-1,0 μπλε-

μαύρο-κόκκινο 

τεμ 1500 0.20 300.00 

99 Συνδετήρες νο2 100 τεμ κουτ 1500 0.12 180.00 

100 Συνδετήρες νο3 100 τεμ κουτ 1500 0.12 180.00 

101 Συνδετήρες νο4 100 τεμ κουτ 1500 0.12 180.00 

102 Συνδετήρες νο5 100 τεμ κουτ 1500 0.28 420.00 

103 Συνδετήρες νο7 100 τεμ κουτ 1500 0.60 900.00 

104  Συνδετήρες πλαστικοί κουτ 40 0.20     8.00 

105 Σύρματα συρραφής νο64 2000 τεμ κουτ 2000 0.15 300.00 

106 Σύρματα συρραφής νο126 24/6 1000 

τεμ 

κουτ 3000 0.12 360.00 

107 Σύρματα συρραφής νο23/17s 1000 τεμ κουτ 35 0.85 29.75 

108 Συραπτικό γίγας για 115 σελ. τουλάχ. τεμ 20 11.00 220.00 

109 Συραπτικό μεγάλο, μήκους 18 εκατ., 

56mm γλώσσα και 12 mm σύρμα 

ανταλλ. 

τεμ 300 2.40 720.00 

110 Συραπτικό μεσαίο, μήκους 15 εκατ. 

για 15 σελ. τουλάχ. και νο64 ανταλλ. 

σύρμα 

τεμ 400 2.20 880,00 

111 Σφραγίδα αρίθμησης μηχανική και 

μεταλλική 

τεμ 100 7.50 750,00 

112 Σφραγίδα μηχανική 4911 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 

τεμ 150 4.00 600,00 

113 Σφραγίδα μηχανική 4912 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 

τεμ 150 5.40 810,00 

114 Σφραγίδα μηχανική 4913 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 

τεμ 150 5.90 885,00 

115 Σφραγίδα μηχανική ημερομηνιών 

πλαστική 

τεμ 50 2.50 125,00 

116 Ταινίες αριθμομηχανής ρολό χάρτινες τεμ 1000 0.15 150,00 

117 Ταινίες δεμάτων αυτοκόλλητες 

διαφανείς 5 εκατ. 

τεμ 200 0.45 90,00 

118 Ταινίες δεμάτων αυτοκόλλητες καφέ 5 

εκατ. 

τεμ 200 0.45 90,00 

119 Ταινίες διπλής όψεως 10 μέτρων τεμ 40 0.60 24,00 

120 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες 

νο4911 

τεμ 50 0.60 30,00 

121 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες 

νο4912 

τεμ 50 0.70 35,00 

122 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες 

νο4913 

τεμ 50 0.80 40,00 

123 Ταμπόν για σφραγίδες νο2 τεμ 50 0.45 22.50 

124 Ταμπόν για σφραγίδες νο3 τεμ 50 0.35 17.50 

125 Ταμπόν για σφραγίδες νο4 τεμ 50 0.35 17.50 

126 Ταμπόν για σφραγίδες γίγας τεμ 50 1.10 11,00 

127 Φάκελα αλληλογραφίας 12χ18 λευκά 

με αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000 0.02 200,00 

128 Φάκελα αλληλογραφίας Α3 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000 0.08 800,00 

129 Φάκελα αλληλογραφίας Α4 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000 0.06 600.00 
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130 Φάκελα αλληλογραφίας 16,5χ23 

λευκά με αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000 0.04 400,00 

131 Φάκελα αλληλογραφίας 23χ33 λευκά 

με αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 15.000 0.06 900,00 

132 Φάκελα αλληλογραφίας 30χ40 λευκά 

με αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000 0.08 800.00 

133 Φάκελος με αυτιά χάρτινος  τεμ 10.000 0.15 1.500.00 

134 Φάκελος με έλασμα χάρτινος τεμ 5.000 0.18 900,00 

135 Φάκελος με έλασμα και πλαστικό 

διαφανές εξώφυλλο 

τεμ 5.000 0.15 750,00 

136 Φάκελος με κορδόνι μπλε και χονδρό 

εξώφυλλο 

τεμ 3000 0.70 2.100,00 

137 Φάκελος με λάστιχο χάρτινος τεμ 10.000 0.46 4.600,00 

138 Χάρακες 30 cm μήκους πλαστικοί τεμ 100 0.15   15,00 

139 Χαρτί κύβος 700 φύλλων λευκός 

συσκευασμένος σε ζελατίνη 

τεμ 1500 0.90 1.350,00 

 

140 Χαρτί κύβος αυτοκόλλητος memo 

75χ75 mm κίτρινος 

τεμ 5000 0.18 900,00 

141 Χαρτοταινίες 3 cm αυτοκόλλητη  τεμ 100 0.70 70,00 

142 Χαρτοφύλακας τσάντα δερμάτινος 

45χ31 cm τουλάχιστον 

τεμ 3 22 66,00 

143 Ψαλίδι γραφείου μήκους 20cm τεμ 180 0.50 90,00 

144 Ψαλίδια μικρά τεμ 200 0.20 400,00 

145 Αριθμομηχανή με ταινία μέτρησης με 

12 ψηφία 

τεμ 10 28.00 280,00 

146 Κομπουτεράκια μεγέθους 15χ20 με 12 

ψηφία 

τεμ 50 7.00 350,00 

147 Κομποιουτεράκια μεγέθους  

172χ104χ33 

τεμ 50 6.00 300,00 

148 Ταινίες παρκομέτρων ρολό θερμικό 

χαρτί χονδρό 5 εκατ. 

τεμ 100 0.40 40,00 

149 Σπάγγος πλαστικός 500 γραμμ κιλό 20 2.50 50,00 

150 Ταμπόν 18χ24 τεμ 6 9.50 57,00 

151 Κάρτες παρουσίας προσωπικού 

24/250τεμ. για μηχανήματα amαno 

and Seiko 

πακ. 20 29.00 580,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 56.428,45   

 

ΦΠΑ 24% 13.542,83 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 69.971,28 
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  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

TIMH ME 

Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ 

          

1 SUMSUNG 116 L 100 81 8.100,00 

2 CANON 540 MAYRO 20 24 480,00 

3 CANON 541 EGXRVMO 20 21 420,00 

4 H/P 83A 20 65 1.300,00 

5 HP 126BK MAYRO 10 55 550,00 

6 HP 126BK SEIRA EGXRVMH 4 TEM 10 260 2.600,00 

7 XEROX 3315 60 120 7.200,00 

8 XEROX 3320 20 120 2.400,00 

9 HP 301 MAYRO 15 27,1 406,50 

10 HP 301 EGXRVMO 15 27,6 414,00 

11 HP 650 MAYRO 80 10,7 856,00 

12 HP 650 EGXRVMO 70 9,4 658,00 

13 HP 126A MAYRO 10 48 480,00 

14 HP 126 A SEIRA EGXRVMH 4 TEM 10 160 1.600,00 

15 SHARP AR208 10 42,5 425,00 

16 RICOH SP1200 10 86 860,00 

17 SUMSUNG S101 15 74 1.110,00 

18 CANON 703 10 64 640,00 

19 SUMSUNG 1042 15 74 1.110,00 

20 SUMSUNG 111L 15 74 1.110,00 

21 SUMSUNG M40V 10 65,4 654,00 

22 XEROX PE120 5 126 630,00 

24 RICOH MP2000 15 24,7 370,50 

25 HP 05A 50 70 3.500,00 

26 LEXMARK E450 10 232 2.320,00 

27 HP 88 YELLOW 10 32,8 328,00 

28 HP88 CYAN 10 32,8 328,00 

29 HP 88 MAGENDA 10 32,8 328,00 

30 HP 88 MAYRO 10 47,4 474,00 

31 HP 12A 40 79 3.160,00 

32 HP 78A 80 78 6.240,00 

33 HP 85A 50 70 3.500,00 

34 HP 36A 20 78 1.560,00 

35 HP 49A 20 105 2.100,00 

36 HP 53A 20 89 1.780,00 

37 LEXMARK DN 310 SERIES  20 150 3.000,00 

38 SUMSUNG 119 10 59 590,00 

39 HP 64A 5 185 925,00 

40 HP 51A 5 145 725,00 

41 KEFALH HP 88 MAYRO , YELLOW 2 63,7 127,40 

42 KEFALH HP 88 CYAN, MAGENDA 2 63,7 127,40 

43 RICOH SP201 4 107 428,00 

44 XEROX 3225 20 72,5 1.450,00 



167 

 

45 TONER TK4105 3 87,5 262,50 

46 SUMSUNG 117 5 84 420,00 

47 CANON 40 MAYRO 20 20 400,00 

48 CANON 41 EGXRVMO 15 22,8 342,00 

49 HP 21 MAYRO 30 29,8 894,00 

50 SUMSUNG 1082 15 58,5 877,50 

51 CANON S-EXV14 4 30 120,00 

52 LEXMARK 512H 5 106 530,00 

53 HP 23 EGXRVMO 10 53,8 538,00 

54 XEROX 5021 15 32,1 481,50 

55 HP 56 MAYRO 30 27 810,00 

56 XEROX 106R 2777 5 76 380,00 

57 OKI B401 5 82 410,00 

58 RICOH 2014MP 20 16,7 334,00 

59 RICOH MD2501 15 23,4 351,00 

60 RICOOH MP3353 20 33 660,00 

61 RICOH MP2500 10 32 320,00 

62 LEXMARK X340A11G 10 124 1.240,00 

63 LEXMARK E230 10 83 830,00 

64 KONICA MINOLTA TN114 2TEM 10 75 750,00 

65 CYOCERA TK18 10 98 980,00 

66 XEROX 2121L 10 112 1.120,00 

67 XEROX WORKCENTER 5016-5020 2TEM 10 30 300,00 

68 KONICA 1300 10 115 1.150,00 

69 CANON 545XL 10 20,9 209,00 

70 LEXMARK 702H MAYRO 10 134,5 1.345,00 

71 LEXMARK 702H CYAN 10 73,5 735,00 

72 LEXMARK 702H YELLOW 10 73,5 735,00 

73 LEXMARK 702HK 10 121 1.210,00 

74 HP363BK 10 22,4 224,00 

75 HP363M 10 14,7 147,00 

76 HP 363CYAN 10 20,1 201,00 

77 HP950XLBK 5 34,6 173,00 

78 LEXMARK 70C2HMO 5 143 715,00 

79 LEXMARK 70C2HCO 10 135 1.350,00 

80 HP 45 MAYRO 5 45,3 226,50 

81 XEROX 5945-5955 10 205 2.050,00 

82 CANON 526 10 13,4 134,00 

83 CANON 525 10 15,2 152,00 

84 CANON 725 5 66,5 332,50 

85 KONICA MINOLTA TN 116 5 95 475,00 

86 EPSON EPL6200 5 119 595,00 

87 XEROX 3052 10 73 730,00 

88 OKI 451 5 88 440,00 

89 HP 901 MAYRO 25 53,5 1.337,50 
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

DRUM LEXMARK 312 30 47,00 1.410,00 

DRUM LEXMARK E250 10 60,00 600,00 

PHOTOCONTUCTOR E450X22G 

LEXMARK 7 56,00 

392,00 

DRUM XEROX 5016 7 186,00 1.302,00 

DRUM XEROX 5021 7 205,00 1.435,00 

DRUM SAMSUNG R116 50 49,00 2.450,00 

DRUM EPSON EPL 6200L 7 120,00 840,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ  8.429,00 

ΦΠΑ  2.022,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  10.451,96 

 

 ΟΜΑΔΑ 3: ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Α/Α περιγραφή τύπος 

Μονάδα 

μέτρησης ποσότητα  

Ενδεικτική 

τιμή άνευ 

ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

άνευ ΦΠΑ 

1 

Χαρτί 

Εκτύπωσης 

Α3 80gr/m2, 

500 φ/δεσμίδα Δεσμίδα 200 5,7 1.140,00 

2 

Χαρτί 

Εκτύπωσης 

Α4 80gr/m2, 

500φ/δεσμίδα Δεσμίδα 12.500 2,65 33.125,00 

3 

Χαρτί 

παπυρος 

Α3, 

100φ/δεσμίδα Δεσμίδα 10 40 400,00 

4 

Χαρτί 

Plotter A0, Ρολό 90cm Δεσμίδα 50 8,5 425,00 

5 

Χαρτί 

σχεδίου Ρολό 30cm Δεσμίδα 20 5 100,00 

6 

Χαρτί 

σχεδίου Α1 Ρολό 60cm Δεσμίδα 20 7 140,00 

7 Χαρτονάκι 

Α4 160gr, 250 

φ/δεσμίδα Δεσμίδα 20 6 120,00 

8 Χαρτονάκι 

Α4 260gr, 125 

φ/δεσμίδα Δεσμίδα 30 10 300,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 35.750,00 

ΦΠΑ 24%  8.580,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 44.330,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 197.014,25 

ΦΠΑ 24%  47.283,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 244.297,67 

 

90 LEXMARK MX310 5 205 1.025,00 

 

  

  

                96.406,80 

ΦΠΑ 24%                             23.137,63 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 119.544,43 
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Οι ενδεικτικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Τιμές προσφοράς που υπερβαίνουν τις 

ενδεικτικές τιμές της μελέτης στο σύνολο της κάθε ομάδας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις κατά τόπους αποθήκες του Δήμου Ρόδου από προσωπικό 

και με έξοδα του προμηθευτή.  Ο/οι μειοδότης/ες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα υλικά το 

αργότερο μέσα σε τρεις(3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας από 

το Τμήμα Προμηθειών, αλλιώς τούτα δεν θα παραλαμβάνονται. 

 Το Τμήμα Προμηθειών θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο των ομάδων ή και για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μία προσφορά είναι να περιέχει όλα 

τα υλικά της προσφερόμενης ομάδας.  

 Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί όλη την ποσότητα των προκηρυχθέντων 

υλικών.  Μπορεί να προμηθευτεί μέρος αυτών όχι όμως λιγότερο του 70%.  

 Τα είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ, να φέρουν τη σήμανση CE και να 

τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Όπου αναφέρονται είδη συγκεκριμένης μάρκας, για να περιγραφούν πιο συγκεκριμένα οι 

τεχνικές προδιαγραφές αυτών, γίνονται δεκτά και ισοδύναμα αυτών. 

 Το φωτοαντιγραφικό λευκό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 Χ 29,7 cm και βάρος 80gr/m². 

 Το φωτοαντιγραφικό λευκό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 X 42,00 cm και βάρος 80gr/m². 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις 

μαυρόασπρες και έγχρωμες σε εκτυπωτή laser και inkjet. Το χαρτί θα πρέπει να είναι 

συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα ή 

ελαττωματικά φύλλα, όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας. Ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που τυχόν βρεθούν με 

ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 

 Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και μέσα στις συσκευασίες πώλησής τους. Χτυπημένα ή 

αλλοιωμένα προιόντα δεν θα παραλαμβάνονται. Ειδικά για την κατηγορία των μελανιών, θα 

γίνουν αποδεκτά μόνο original-αυθεντικά.  

 Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί 

σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα 

βρίσκεται στις αποθήκες του Δήμου. 

 Τα είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ, να φέρουν τη σήμανση CE και να 

τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Όπου αναφέρονται είδη συγκεκριμένης μάρκας, για να περιγραφούν πιο συγκεκριμένα οι 

τεχνικές προδιαγραφές αυτών, γίνονται δεκτά και ισοδύναμα αυτών. 

 Το φωτοαντιγραφικό λευκό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 Χ 29,7 cm και βάρος 80gr/m². 

 Το φωτοαντιγραφικό λευκό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 X 42,00 cm και βάρος 80gr/m². 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις 

μαυρόασπρες και έγχρωμες σε εκτυπωτή laser και inkjet. Το χαρτί θα πρέπει να είναι 

συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα ή 

ελαττωματικά φύλλα, όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας. Ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που τυχόν βρεθούν με 

ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης 

 Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν ότι οι τύποι των 

μελανιών καθώς και τα προσφερόμενα είναι γνήσια εργοστασιακά μελάνια, είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα, να λήγουν τουλάχιστον ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσής τους και 

επίσης να δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους σε όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Η μάρκα που αναγράφεται στο μελάνι να είναι ίδια με την μάρκα του εκτυπωτή για τον οποίο 

προορίζεται (original μελάνι). 

 Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού υλικού αυτό θα αντικαθίσταται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

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 «γραφικής 

ύλης», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2017 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 
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ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας 

……….. που αφορά την προμήθεια  «γραφικής ύλης», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2017 

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 …/2017) 

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 ………./2017 του 

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 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στα κτίρια του Δήμου Ρόδου κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 
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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. 

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 πέντε (5) 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 Ρόδου οικονομικού έτους 

2017, 2018, 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. 
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Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

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: 
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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 31/12/2018. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 Δωδ/σου 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 τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Δήμο 

Ρόδου, 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 Δωδ/σου 

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
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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 …/2017) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
α/α Περιγραφή είδους Μον. 

Μέτρ. 

ενδεικτική 

ποσότητα 

προσφερόμενη 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Άλμπουμ φωτογραφιών Α4, 20 φύλλων τεμ 3   

2 Αμπούλα πένας σε συσκευ. 5 τεμ Κουτί 5 

τεμ 

50   

3 Ανταλλακτικό στυλό τύπου ρόλερμπορ τεμ 20   

4 Αντζέντα τηλεφώνων δεμένη, όχι σπιράλ τεμ 60   

5 Αποδείξεις μπλοκ τριπλότυπες διάφορες 

50 τριπλ. φύλλων 

τεμ 30   

6 Αποσσυραπτικό μικρό τεμ 200   

7 Αποσσυραπτικό τανάλια μεταλλικό 

μήκους τουλάχιστον 12 εκατοστών 

τεμ 30   

8 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ12 

χάρτινες 

τεμ 2000   

9 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ8 χάρτινες τεμ 2000   

10 Αρχειοθήκες με λάστιχο 25χ35χ5 χάρτινες τεμ 2000   

11 Αρχειοθήκες χάρτινες κοφτές  τεμ 2500   

12 Κιβώτια αδρανούς αρχείου διαστάσεων 

24χ30χ15, ενισχυμένα 

τεμ 1000   

13 Αυτοκόλλητα φωσφορούχα πλαστικά 

τύπου καβαλάρη 75χ75mm 

τεμ 200   

14 Βάση ημερολογίου ξύλινη τεμ 50   

15 Βάση ημερολογίου πλαστική Τεμ 50   

16 Βάση κύβου πλαστική τεμ 200   

17 Βάση σελοτέιπ (18χ33 πλάτος σελοτέιπ) τεμ 50   

18 Βάση ταινίας δεμάτων με χέρι για 5 mm τεμ 3   

19 Βιβλία φυλλάδες 200 φύλων 25χ35 τεμ 25   

20 Βιβλία φυλλάδες διεκπαιρέωσης εγγράφων 

24χ34 

τεμ 50   

21 Βιβλία φυλλάδες πρακτικών 200 φύλων 

25χ35 

τεμ 40   

22 Βιβλία φυλλάδες πρωτόκολλα 200 φύλων 

25χ35 

τεμ 50   

23 Βιβλία φυλλάδες Α4 100 φύλων   10   

24 Βιβλία φυλλάδα μητρώου μελών 

100φύλων 

  5   

25 Γόμες άσπρες τεμ 100   

26 δακτυλοβρεκτήρες τεμ 30   

27 Διαβήτες μήκους 16 εκατ. τεμ 20   

28 Ρολό διαφάνεια 60 μέτρων και 60 cm 

πλάτους 

τεμ 10   

29 Διαφάνειες πλαστικοποίησης Α3 100 τεμ πακ 50   

30 Διαφάνειες πλαστικοποίησης Α4 100 τεμ πακ 50   

31 Διαφάνειες πλαστικοποίησης ½ Α4 100 

τεμ 

πακ 50   

32 Διαφάνειες εξώφυλλο πλαστικοποίησης  

100 τεμ 

πακ 20   
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33 Διαχωριστικά πλαστικά 5 θεμάτων τεμ 300   

34 Διαχωριστικά πλαστικά 10 θεμάτων τεμ 200   

35 Διαχωριστικά πλαστικά αλφαβητάριο τεμ 200   

36 Διορθωτική ταινία roller 4,2 mmx5 m τεμ 3000   

37 Διορθωτικό στυλό τεμ 50   

38 Διορθωτικό υγρό σετ με ανταλλακτικό τεμ 500   

39 Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές απλές 

40χ72mm, τύπου σχολικής 

τεμ 100   

40 Ετικέτες μηχανογραφικές Α4 100 φύλων 

70χ37 mm 

πακ 120   

41 Ζελατίνες με οπές Α4 100 τεμ πακ 2500   

42 Ζελατίνες με οπές Α3 100 τεμ πακ 500   

43 Ημερολόγια αντζέντα ημερήσιο δεμένο 

17χ25 

τεμ 200   

44 Ημερολόγια γραφείου γυριστά τεμ 500   

45 Ημερολόγιο αντζέντα εβδομαδιαίο δεμένο τεμ 60   

46 Ημερολόγιο πλάνο εβδομαδιαίο-μηνιαίο τεμ 100   

47 Θήκη χάρτινη για cds-dvds τεμ 2000   

48 Καρμπόν 100 τεμ πλαστικό μπλε και 

μαύρο Α4 

πακ 40   

49 Καρφίτσες ατσάλινες σε πλαστικό κουτί Κουτί 

πλαστικό 

50   

50 Κλασέρ 8/32 πλαστικό διάφορα χρώματα τεμ 5.000   

51 Κλειδοθήκη μπρελόκ πλαστική τεμ 50   

52 Κλιμακόμετρο μήκους 30 εκατ. τεμ 30   

53 Κόλλα στιγμής 4ml τεμ 60   

54 Κόλλα stic 10 gr τεμ 200   

55 Κόλλα stic 20 gr τεμ 500   

56 Κόλλα stic 40 gr τεμ 100   

57 Κόλλα ρευστή σωληνάριο 35 γραμμ τεμ 100   

58 Κόλλες αναφοράς 400 φύλων πακ 10   

59 κονκάρδες τεμ 300   

60 Κοπίδι μήκους 16 εκατ και πλάτους 3 

εκατ. 

τεμ 300   

61 Λαστιχάκια 500 γραμμ 20χ10 τεμ 100   

62 Λαστιχάκια 500 γραμμ νο 12 τεμ 100   

63 Μαρκαδόροι υπογράμμισης με πλατιά 

μύτη διάφορα χρώματα 

τεμ 1500   

64 Μαρκαδόροι χονδροί με ίσια/πλακέ μύτη 

1,5-3 mm 

τεμ 800   

65 Μαρκαδοράκι ανεξίτηλο 0.5-0.7-1.0 τεμ 900   

66 Μελάνι ταμπόν μπλε-μαύρο-κόκκινο τεμ 200   

67 Μέτρο ξύλινο 1 μέτρων τεμ 10   

68 Μετροταινία 30 μέτρων τεμ 10   

69 Μετροταινία 50 μέτρων τεμ 10   

70 Μολύβια με γόμα τεμ 2000   

71 Μολύβια μηχανικά 0,5-0,7 τεμ 150   

72 Μολυβοθήκες δερματίνης τεμ 10   

73 Μπλοκ ριγέ σεμιναρίων 50 φύλων τεμ 200   

74 Μπλοκ ριζόχαρτο Α4 50 φύλων τεμ 20   

75 Κόλλα μπλου τακ πακ 10   

76 Μεγεθυντικός φακός τεμ 5   

77 Στυλό με ενσωματωμένη βάση τεμ 20   

78 Μύτες για μηχανικά μολύβια 0,5-0,7 κουτί 100   

79 Ντοσιέ πιάστρα σεμιναρίων τεμ 40   

80 Ντοσιέ θερμοκόλλησης 30 φύλων τεμ 300   

81 Ντοσιέ με ζελατίνες πλαστικό 40 φύλων τεμ 20   

82 Ξυλομπογιές χονδρές 12άδα πακ 20   

83 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές τεμ 140   
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84 Οπισθόφυλλα πλαστικοποίησης Α4 100 

τεμ 

τεμ 10   

85 Πέννα με αμπούλα τεμ 15   

86 Περφορατέρ διαστάσεων 11x9 cm 8 

φύλλων τουλάχιστον 

τεμ 200   

87 Περφορατέρ γίγας 65 φύλλων τουλάχιστον 

και 6,5 mm  

τεμ 10   

88 Πίνακας ανακοινώσεων 60X90 cm φελλού 

με ξύλινη κορνίζα  

τεμ 10   

89 Πίνακας άσπρος για διδασκαλία 60χ90   5   

90 Πινέζες 100 τεμ κουτί 50   

91 Πλαστικοποιητής μεγέθους Α4 τεμ 5   

92 Ράφια πλαστικά αρχείου  Α4 κουτί με 5 

συρτάρια 

τεμ 15   

93 Σελοτέιπ απλό 12χ33 mm τεμ 800   

94 Σελοτέιπ λευκό διαφανές σχεδίου 18χ33 

mm 

τεμ 250   

95 Σετ γραφείου δερμάτινο 5 τεμ σετ 2   

96 Σπιράλ βιβλιοδέτησης διάφορα μεγέθη 100 

τεμ 

πακ 5   

97 Στυλό διαρκείας κρυστάλ bic μπλε-μαύρο-

κόκκινο 

τεμ 8000   

98 Στυλό μαρκαδόρος 0,5-0,7-1,0 μπλε-

μαύρο-κόκκινο 

τεμ 1500   

99 Συνδετήρες νο2 100 τεμ κουτ 1500   

100 Συνδετήρες νο3 100 τεμ κουτ 1500   

101 Συνδετήρες νο4 100 τεμ κουτ 1500   

102 Συνδετήρες νο5 100 τεμ κουτ 1500   

103 Συνδετήρες νο7 100 τεμ κουτ 1500   

104  Συνδετήρες πλαστικοί κουτ 40   

105 Σύρματα συρραφής νο64 2000 τεμ κουτ 2000   

106 Σύρματα συρραφής νο126 24/6 1000 τεμ κουτ 3000   

107 Σύρματα συρραφής νο23/17s 1000 τεμ κουτ 35   

108 Συραπτικό γίγας για 115 σελ. τουλάχ. τεμ 20   

109 Συραπτικό μεγάλο, μήκους 18 εκατ., 

56mm γλώσσα και 12 mm σύρμα ανταλλ. 

τεμ 300   

110 Συραπτικό μεσαίο, μήκους 15 εκατ. για 15 

σελ. τουλάχ. και νο64 ανταλλ. σύρμα 

τεμ 400   

111 Σφραγίδα αρίθμησης μηχανική και 

μεταλλική 

τεμ 100   

112 Σφραγίδα μηχανική 4911 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 

τεμ 150   

113 Σφραγίδα μηχανική 4912 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 

τεμ 150   

114 Σφραγίδα μηχανική 4913 πλαστική 

αυτοκατασκευαζόμενη 

τεμ 150   

115 Σφραγίδα μηχανική ημερομηνιών 

πλαστική 

τεμ 50   

116 Ταινίες αριθμομηχανής ρολό χάρτινες τεμ 1000   

117 Ταινίες δεμάτων αυτοκόλλητες διαφανείς 

5 εκατ. 

τεμ 200   

118 Ταινίες δεμάτων αυτοκόλλητες καφέ 5 

εκατ. 

τεμ 200   

119 Ταινίες διπλής όψεως 10 μέτρων τεμ 40   

120 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες νο4911 τεμ 50   

121 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες νο4912 τεμ 50   

122 Ταμπόν για μηχανικές σφραγίδες νο4913 τεμ 50   

123 Ταμπόν για σφραγίδες νο2 τεμ 50   

124 Ταμπόν για σφραγίδες νο3 τεμ 50   
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125 Ταμπόν για σφραγίδες νο4 τεμ 50   

126 Ταμπόν για σφραγίδες γίγας τεμ 50   

127 Φάκελα αλληλογραφίας 12χ18 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000   

128 Φάκελα αλληλογραφίας Α3 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000   

129 Φάκελα αλληλογραφίας Α4 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000   

130 Φάκελα αλληλογραφίας 16,5χ23 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000   

131 Φάκελα αλληλογραφίας 23χ33 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 15.000   

132 Φάκελα αλληλογραφίας 30χ40 λευκά με 

αυτοκόλλητη ταινία 

τεμ 10.000   

133 Φάκελος με αυτιά χάρτινος  τεμ 10.000   

134 Φάκελος με έλασμα χάρτινος τεμ 5.000   

135 Φάκελος με έλασμα και πλαστικό 

διαφανές εξώφυλλο 

τεμ 5.000   

136 Φάκελος με κορδόνι μπλε και χονδρό 

εξώφυλλο 

τεμ 3000   

137 Φάκελος με λάστιχο χάρτινος τεμ 10.000   

138 Χάρακες 30 cm μήκους πλαστικοί τεμ 100   

139 Χαρτί κύβος 700 φύλλων λευκός 

συσκευασμένος σε ζελατίνη 

τεμ 1500   

140 Χαρτί κύβος αυτοκόλλητος memo 75χ75 

mm κίτρινος 

τεμ 5000   

141 Χαρτοταινίες 3 cm αυτοκόλλητη  τεμ 100   

142 Χαρτοφύλακας τσάντα δερμάτινος 45χ31 

cm τουλάχιστον 

τεμ 3   

143 Ψαλίδι γραφείου μήκους 20cm τεμ 180   

144 Ψαλίδια μικρά τεμ 200   

145 Αριθμομηχανή με ταινία μέτρησης με 12 

ψηφία 

τεμ 10   

146 Κομπουτεράκια μεγέθους 15χ20 με 12 

ψηφία 

τεμ 50   

147 Κομποιουτεράκια μεγέθους  172χ104χ33 τεμ 50   

148 Ταινίες παρκομέτρων ρολό θερμικό χαρτί 

χονδρό 5 εκατ. 

τεμ 100   

149 Σπάγγος πλαστικός 500 γραμμ κιλό 20   

150 Ταμπόν 18χ24 τεμ 6   

151 Κάρτες παρουσίας προσωπικού 24/250τεμ. 

για μηχανήματα amαno and Seiko 

πακ. 20   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
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  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

TIMH ME Φ.Π.Α 

 ΣΥΝΟΛΟ 

1 SUMSUNG 116 L 100   

2 CANON 540 MAYRO 20   

3 CANON 541 EGXRVMO 20   

4 H/P 83A 20   

5 HP 126BK MAYRO 10   

6 HP 126BK SEIRA EGXRVMH 4 TEM 10   

7 XEROX 3315 60   

8 XEROX 3320 20   

9 HP 301 MAYRO 15   

10 HP 301 EGXRVMO 15   

11 HP 650 MAYRO 80   

12 HP 650 EGXRVMO 70   

13 HP 126A MAYRO 10   

14 HP 126 A SEIRA EGXRVMH 4 TEM 10   

15 SHARP AR208 10   

16 RICOH SP1200 10   

17 SUMSUNG S101 15   

18 CANON 703 10   

19 SUMSUNG 1042 15   

20 SUMSUNG 111L 15   

21 SUMSUNG M40V 10   

22 XEROX PE120 5   

24 RICOH MP2000 15   

25 HP 05A 50   

26 LEXMARK E450 10   

27 HP 88 YELLOW 10   

28 HP88 CYAN 10   

29 HP 88 MAGENDA 10   

30 HP 88 MAYRO 10   

31 HP 12A 40   

32 HP 78A 80   

33 HP 85A 50   

34 HP 36A 20   

35 HP 49A 20   

36 HP 53A 20   

37 LEXMARK DN 310 SERIES  20   

38 SUMSUNG 119 10   

39 HP 64A 5   

40 HP 51A 5   

41 KEFALH HP 88 MAYRO , YELLOW 2   

42 KEFALH HP 88 CYAN, MAGENDA 2   

43 RICOH SP201 4   

44 XEROX 3225 20   

45 TONER TK4105 3   
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46 SUMSUNG 117 5   

47 CANON 40 MAYRO 20   

48 CANON 41 EGXRVMO 15   

49 HP 21 MAYRO 30   

50 SUMSUNG 1082 15   

51 CANON S-EXV14 4   

52 LEXMARK 512H 5   

53 HP 23 EGXRVMO 10   

54 XEROX 5021 15   

55 HP 56 MAYRO 30   

56 XEROX 106R 2777 5   

57 OKI B401 5   

58 RICOH 2014MP 20   

59 RICOH MD2501 15   

60 RICOOH MP3353 20   

61 RICOH MP2500 10   

62 LEXMARK X340A11G 10   

63 LEXMARK E230 10   

64 KONICA MINOLTA TN114 2TEM 10   

65 CYOCERA TK18 10   

66 XEROX 2121L 10   

67 XEROX WORKCENTER 5016-5020 2TEM 10   

68 KONICA 1300 10   

69 CANON 545XL 10   

70 LEXMARK 702H MAYRO 10   

71 LEXMARK 702H CYAN 10   

72 LEXMARK 702H YELLOW 10   

73 LEXMARK 702HK 10   

74 HP363BK 10   

75 HP363M 10   

76 HP 363CYAN 10   

77 HP950XLBK 5   

78 LEXMARK 70C2HMO 5   

79 LEXMARK 70C2HCO 10   

80 HP 45 MAYRO 5   

81 XEROX 5945-5955 10   

82 CANON 526 10   

83 CANON 525 10   

84 CANON 725 5   

85 KONICA MINOLTA TN 116 5   

86 EPSON EPL6200 5   

87 XEROX 3052 10   

88 OKI 451 5   

89 HP 901 MAYRO 25   

90 LEXMARK MX310 5   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

DRUM LEXMARK 312 30   

DRUM LEXMARK E250 10   

PHOTOCONTUCTOR E450X22G LEXMARK 7   

DRUM XEROX 5016 7   

DRUM XEROX 5021 7   

DRUM SAMSUNG R116 50   

DRUM EPSON EPL 6200L 7   

    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Α/Α περιγραφή τύπος 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

Προσφερόμενη 

τιμή άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 

τιμή άνευ 

ΦΠΑ 

1 Χαρτί Εκτύπωσης 

Α3 80gr/m2, 500 

φ/δεσμίδα Δεσμίδα 200   

2 Χαρτί Εκτύπωσης 

Α4 80gr/m2, 

500φ/δεσμίδα Δεσμίδα 12.500   

3 Χαρτί παπυρος 

Α3, 

100φ/δεσμίδα Δεσμίδα 10   

4 Χαρτί Plotter A0, Ρολό 90cm Δεσμίδα 50   

5 Χαρτί σχεδίου Ρολό 30cm Δεσμίδα 20   

6 Χαρτί σχεδίου Α1 Ρολό 60cm Δεσμίδα 20   

7 Χαρτονάκι 

Α4 160gr, 250 

φ/δεσμίδα Δεσμίδα 20   

8 Χαρτονάκι 

Α4 260gr, 125 

φ/δεσμίδα Δεσμίδα 30   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση των πιστώσεων ελήφθη με τις αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 554/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0) και 585/2017 (Α.Δ.Α.: 738ΘΩ1Ρ-30Ζ) για 

πολυετής δαπάνες, οι οποίες συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα «σχέδια ανάληψης  υποχρέωσης», 

που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς,  όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 

και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-

2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 
 

 

 

 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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ΘΕΜΑ 11o                                                  Απόφ. Αρ: 561 / 2017 (ΑΔΑ: 6ΚΑΘΩ1Ρ-8ΨΚ) 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων 

χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/79449/29-9-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79449/29-09-2017 

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

οποίας κοινοποιούνται η μελέτη και οι όροι διακήρυξης της προμήθειας  «υλικών συντήρησης 

κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017» ως παρακάτω:   

«Θέμα :Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων 

και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017» 

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 της πίστωσης για τους 

κωδικούς του προϋπολογισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης ως κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ 

 

44111000-1 

 
Οικοδομικά υλικά 

30-6662.0001.0001, 30-6662.0001.0002, 

30-6662.0001.0003, 30-6662.0001.0004, 

30-6662.0001.0005 

55.000,00 

44111400-1 Χρώματα - μονωτικά 
30-6661.0002.0001, 30-6661.0002.0002, 

30-6661.0002.0003, 30-6661.0002.0004, 

30-6661.0002.0005 

30.000,00 

44113600-1 Άσφαλτος 
30-6662.0003.0001, 30-6662.0003.0002, 

30-6662.0003.0003, 30-6662.0003.0004, 

30-6662.0003.0005 

30.000,00 

44114000-2 Σκυρόδεμα 

30-6662.0008.0001, 30-6662.0008.0002, 

30-6662.0008.0003, 30-6662.0008.0004, 

30-6662.0008.0005, 30-6662.0008.0007, 

30-6662.0008.0009, 30-6662.0008.0010 

45.000,00 

44115200-1 υδραυλικά 30-6661.0005.0001, 30-6661.0005.0002, 

30-6661.0005.0003 
20.000,00 

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

παραπάνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 179.921,27€. 

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

 

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

του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθμό 2/79449/29-09-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 Το Ν. 3852/2010,  

 Το Ν.4412/2016, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  ανοικτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων 

χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017» ως κατωτέρω: 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

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.  

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. 1208  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με 

α./α. Α/1.286. 

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

17REQ001990182.  

15. Τη με αριθμό ………./2017 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 
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iii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης  

16. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:…………………….. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων 

και οδικού δικτύου. 

18. Την απόφαση Δημάρχου 2640/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                                                   

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων 

και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017» για τις ανάγκες του Δήμου 179.921,27€,  

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

εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ 

 

44111000-1 

 
Οικοδομικά υλικά 

30-6662.0001.0001, 30-6662.0001.0002, 

30-6662.0001.0003, 30-6662.0001.0004, 

30-6662.0001.0005 

55.000,00 

44111400-1 Χρώματα - μονωτικά 

30-6661.0002.0001, 30-6661.0002.0002, 

30-6661.0002.0003, 30-6661.0002.0004, 

30-6661.0002.0005 

30.000,00 

44113600-1 ‘Ασφαλτος 

30-6662.0003.0001, 30-6662.0003.0002, 

30-6662.0003.0003, 30-6662.0003.0004, 

30-6662.0003.0005 

30.000,00 

44114000-2 Σκυρόδεμα 

30-6662.0008.0001, 30-6662.0008.0002, 

30-6662.0008.0003, 30-6662.0008.0004, 

30-6662.0008.0005, 30-6662.0008.0007, 

30-6662.0008.0009, 30-6662.0008.0010 

 

45.000,00 

44115200-1 υδραυλικά 
30-6661.0005.0001, 30-6661.0005.0002, 

30-6661.0005.0003 
20.000,00 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας χωριστά με βάση 

τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά Ομάδα Ειδών της παρούσας Διακήρυξης. 

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. ΜΕΛΕΤΗ - 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.  
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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.  

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός κάτω των ορίων 

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 / 2017 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημέρα /ημερομηνία / 2017 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    44111000-1 

44111400-1 

44113600-1 

44114000-2 

44115200-1 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής: που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό  2% για το σύνολο της ομάδας ή των 

ομάδων για την οποία ή τις οποίες θα κατατεθεί 

προσφορά.  

Εγγύηση συμμετοχής στο σύνολο : €2.901,96 

 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 179.921,27€ (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.). Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 

0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της 

καθαρής αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση 

τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

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   

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  
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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 ……/2017) 

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- 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 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 για το σύνολο των υλικών 

(ολική προσφορά).  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…/…/2017 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 3
ο
: 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,  

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

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. 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του ν. 

4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια 

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, 

ως αυτά εξειδικεύονται ακολούθως 
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Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα, που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII 

του Προσαρτήματος A', ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει 

στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού. 

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει 

έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, ως αυτοί αναλύονται ακολούθως. 

Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 

φορέας θα είναι από κοινού υπεύθυνος με τον φορέα για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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: 

2. 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) εργασίμων 

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

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

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: 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
97 98

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

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται, 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
99

 και Δ
100

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
101

 και  υποβάλλεται 
102

από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί    :    

Σημείωση(1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-   

                                                 
97 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
98 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 
99 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
100 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
101(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
102Κατευθυντήρια 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 υπογράψει το 

ίδιο ΤΕΥΔ  , 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.  
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 Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη έκδοσης 

τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α-στ  )του άρθρου 73 Ν 4412/16  

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.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Το Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α, 

τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 

έχουν ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αριθ. 38). 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 

από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την  Υπεύθυνη Δήλωση
103

   Ν.1599/1986 

(Α΄75),   [ πλην του Τ.Ε.Υ.Δ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω 

σημειώσεις (1) και (2 )]υπογράφουν   : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ) υποβάλλεται ηλεκτρονικά
104

 

από τους  υποψήφιους  οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί  στις ακόλουθες ενότητες του
105

 ,  :       

                                                 
103 Η Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/86 σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μίας  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

              Α. Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

              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 

                                                                                                                                                         
104Κατευθυντήρια 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.  
105

Κατευθυντήρια 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 
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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.  

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 
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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: 

4. 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. 

5. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

6. 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: 
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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 

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. 
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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 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 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 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) 
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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 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 
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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
106

 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
107

. 

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.  

                                                 
106 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). 
107 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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 Η σύμβαση θα έχει ισχύ ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Επίσης προβλέπεται 4μηνη παράταση. 

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. 
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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,  

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. 
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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  

Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Μετά τη σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κάθε ενδιαφερόμενος ο 

οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και να ζητήσει προσωρινή προστασία, ακύρωση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει 

συναφθεί παράνομα. 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων και τροποποίησης αυτών, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 

Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων» Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν. 4412/2016, ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρη γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν 

από τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 άρθρα 345-

374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων». 
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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). 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5 με έξοδα 

του προμηθευτή  (ο οποίος δεν θα φέρει αντιρρήσεις για το ύψος των παραγγελιών), και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση.  

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. Επίσης 

επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας εκτός 

Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
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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 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
108

  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: Δήμος Ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 85-100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmai.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): Προμήθεια 

υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου  CPV: 44111000-1, 44111400-1, 

44113600-1, 44115200-1 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6265] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Ναι 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

                                                 
108 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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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
109

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
110

; 

 

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
111

: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

                                                 
109 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται 
110 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.  
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. 
111 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη ,εάν υπάρχουν ,αναφέρονται στη πιστοποίηση 
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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; 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(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
112

; 

[] 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 …): 

[……] 

 

 

 

                                                 
112 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
113

  

 
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
114

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

31. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
115

· 

32. δωροδοκία
116

·
117

 

33. απάτη
118

· 

34. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
119

· 

35. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
120

· 

36. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
121

. 

 

                                                 
113 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 ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

114 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. 
115115 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). 
116 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
117 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). 
118 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. 
119119  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. 
120 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” 
121Όπως 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 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.". 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
122

 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): 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……]
123

 

Εάν ναι, αναφέρετε
124

: 

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): 

[……][……][……][……]
125

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
126

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
127

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
128

, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

                                                 
122 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 ) 

123 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 

124 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

125 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

126 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)  

127 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

128 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).  
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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 ;
129

 

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): 

 

 

[……][……][……]
130

 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
131

; 

[] 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
132

 : 

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                 
129 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  

130 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 

131 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

132 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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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
133 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
134

; 

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:  

[..........……] 

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
135

, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

                                                                                                                                                         
 
133 Άρθρο 73 παρ. 5. 
134 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 
135 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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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
136

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
137

 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, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

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 

[…] 

 

                                                 
136 Πρβλ άρθρο 48 

137 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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τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
138

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

(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
139

, εκτός εάν : 

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
140

. 

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’ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00 € με στρογγυλοποίηση (με  Φ.Π.Α 24% ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 »  

 Συγκεκριμένα, τα υπό προμήθεια υλικά θα εισάγονται στην αποθήκη και θα διακλαδώνονται 

στις Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες 

της καθημερινότητας  στο νησί της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα οι επισκευές πεζοδρομίων, 

λακκουβών σε τσιμεντοστρωμένους δρόμους, η επισκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων από 

πλάκες Λάρδου, οι μικροσυντηρήσεις και οι επισκευές σε σχολικά και δημοτικά κτίρια,  σε δημοτικές 

τουαλέτες κ.λπ. 

                                                 
138 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. 

 

139Πρβλ 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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 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 180.000,00€ ευρώ  με 

ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 

2017 στους εξής κωδικούς: 

Οικοδομικά υλικά (55.000,00€): 30-6662.0001.0001, 30-6662.0001.0002, 30-6662.0001.0003, 30-

6662.0001.0004, 30-6662.0001.0005. 

Χρώματα – μονωτικά (30.000,00€): 30-6661.0002.0001, 30-6661.0002.0002, 30-6661.0002.0003, 

30-6661.0002.0004, 30-6661.0002.0005. 

Υδραυλικά υλικά (20.000,00€): 30-6661.0005.0001, 30-6661.0005.0002, 30-6661.0005.0003. 

Άσφαλτος (30.000,00€):30-6662.0003.0001, 30-6662.0003.0002, 30-6662.0003.0003, 30-

6662.0003.0004, 30-6662.0003.0005. 

Σκυρόδεμα (45.000,00€):30-6662.0008.0001, 30-6662.0008.0002, 30-6662.0008.0003, 30-

6662.0008.0004, 30-6662.0008.0005, 30-6662.0008.0007, 30-6662.0008.0009, 30-6662.0008.0010 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: Oικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 κιλών τεμ. 750 5,00 3.750,00 

2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 1.000 9,00 9.000,00 

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ.  220 16,00 3.520,00 

4.  Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 30 15,00    350,00 

5.  

Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα σε σακιά  των 25 

κιλών 

τεμ. 100 15,00 1.500,00 

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης  σε σακιά 

των 40 κιλών 

τεμ. 75 12,00    900,00 

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.350 0,25 587,50 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  19.607,50 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ. τεμ. 1500 0,70 1.050,00 

2 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου τεμ. 50 18,00 900,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  1.950,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες διατομές) kg 1000 0,90  900,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 100 25,00 2.500,00 

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ.  50 16,50   825,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  4.225,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 
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α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 

μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων (πάχους 3- 5 

εκ.) 

m
2 300 35,00 10.500,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  10.500,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Mάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. m
2 

2 80,00  160,00 

2 Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ m
2 

50 15,00 750,00 

3 Πλακίδια δαπέδου  m
2 

150 15,00 2.250,00 

4 Πλακίδια τοίχου m
2 

 20 15,00 1.200,00 

5 Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 200 4,50 900,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 

25κιλών 

τεμ. 

200 14,00 2.800,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  8.060,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου, 3ου,4ου, 5ου 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 44.342,50 

ΦΠΑ 24%  10.642,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 54.984,70 

ΟΜΑΔΑ 2:Χρώματα-Μονωτικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 80 2,10 168,00 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 50 3,20 160,00 

3 Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)  lit 50 7,00 350,00 

4 Αστάρι πλαστικού lit 150 3,40 510,00 

5 Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 1Kgr lit 30 9,80 294,00 

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 100 4,20 420,00 

7 Βελατούρα lit 15 10,00 150,00 

8 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 200 0,55 110,00 

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 40 10,70 428,00 

10 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 40 10,70 428,00 

11 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 300 8,00 2.400,00 

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών Ακρυλικό 

(Α ποιότητας)  lit 700 5,30 3.710,00 

13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 950 4,40 4.180,00 

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 200 5,50 1.100,00 

15 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 100 0,90 90,00 

16 Στόκος ξύλου Kgr 30 3,80 114,00 
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17 Σιδηροστοκος Κgr 30 5,00 150,00 

18 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) τεμ. 10 25,00 250,00 

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 90 2,50 225,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
 

  

              

15.237,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 30 5,50 165,00 

2 Ασφαλτόπανο m
2 

30 3,50 105,00 

3 Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 10cm μήκους 10m ρολά 20 14,90 298,00 

4 Ασφαλτόκολλα Κgr 50 2,90 145,00 

5 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) m
2 

10 7,50 75,00 

6 
Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 4mm 

m
2 

10 5,50 55,00 

7 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 30 46,00 1.380,00 

8 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 70 49,50 3.465,00 

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές πολυουρεθανικής 

βάσης Κgr 300 5,00 1.500,00 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 100 2,00 200,00 

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλοΰφασμα) τεμ. 10 38,00 380,00 

12 Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) Κgr 40 6,40 256,00 

13 Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) Κgr 40 7,00 280,00 

14 Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) Κgr 20 6,95 139,00 

15 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) κεραμιδί τεμ. 30 2,65 79,50 

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 100 2,65 265,50 

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 100 1,60 160,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη    8.948,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24.185,00 

ΦΠΑ 24% 5.804,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 29.989,40 

ΟΜΑΔΑ 4:  Άσφαλτος 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον 

μετρ. 

Ποσότητα Τιμή μον. 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

192 

 

126,00 

 

24.192,00 

 

 Φ.Π.Α. 24% 5.806,08  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 29.998,08  

ΟΜΑΔΑ 5: Σκυρόδεμα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

α/α 
Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μον. 

 (χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

582 61 35.502,00 

2 Άντληση m
3 

150 5 750,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 36.252,00  

Φ.Π.Α. 24% 8.700,48  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.952,48 
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ΟΜΑΔΑ 6: Υδραυλικά Υλικά 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 80 6,00 480,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 50 4,50 225,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 100 3,50 350,00 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 65 8,00 520,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 65 8,00 520,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 50 8,00 400,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50 2,50 125,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50 3,00 150,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 1000 0,80 800,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 1000 1,00 1000,00 

11 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

12 

Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής  τεμ. 30 4,00 120,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 100 1,20 120,00 

16 

Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 100 1,20 120,00 

17 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

18 

Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,50 105,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής τεμ. 30 4,50 135,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 50 1,50 75,00 

22 

Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό 

(πολυαιθυλενίου) τεμ. 50 1,40 70,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 140 4,00 560,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40 3,50 140,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 60 22,00 1.320,00 

26 

Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με 

ρουξούνι τεμ. 30 18,00 540,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 100 11,00 1.100,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 50 3,50 175,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ. 50 2,00 100,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ. 30 9,00 270,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ. 30 9,00 270,00 

32 

Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 

150μ.) τεμ. 30 18,00 540,00 

33 

 

Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) 

Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες 

Καπάκια πλαστικά για λεκάνες 

 

τεμ. 

 

 

10 

 

120,00 1.200,00 

34 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 4 55,00 220,00 

35 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 2 20,00 40,00 

36 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 10 55,00 550,00 

37 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 10 38,00 380,00 

38 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 10 45,00 450,00 
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39 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10 1,50 15,00 

40 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 10 5,50 55,00 

41 Χαρτοθήκες WC τεμ. 2 8,00 16,00 

42 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 2 6,70 13,40 

43 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2 28,00 56,00 

44 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 150 3,20 480,00 

45 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20 0,40 8,00 

46 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10 0,55 5,50 

47 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15 1,40 21,00 

48 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3 15,00 45,00 

49 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3 1,40 4,20 

50 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20 0,50 10,00 

51 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8 0,80 6,40 

52 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 20 4,30 86,00 

53 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 10 3,50 70,00 

54 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6 1,50 9,00 

55 Σωλήνες Φ100 6atm m 100 3,20 320,00 

56 Σωλήνες Φ50 6atm m 50 1,30 65,00 

57 Σωλήνες Φ40 6atm m 50 1,10 55,00 

58 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 20 1,70 34,00 

59 Ημιτάφ Φ100 τεμ. 20 1,70 34,00 

60 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 20 1,60 32,00 

61 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 10 1,60 16,00 

62 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 12 1,60 19,20 

63 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 20 0,80 16,00 

64 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 12 0,80 9,60 

65 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 6 12,00 72,00 

66 Σχάρα ομβρίων 12cm x 1,00m τεμ. 30 15,00 450,00 

67 Λάστιχο ποτίσματος  ½ “  50m    τεμ. 15 35,00 525,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    16.126,30 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%    3.870,31 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    19.996,61 

   

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) µίνες από την 

ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, 

εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς  

ΔΗΜΟ …………………………………………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 
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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 «υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμ. ..... ..../..../..2017 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 τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας 

……….. που αφορά την προμήθεια  «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού 

δικτύου Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2017 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

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 ………./2017 του 

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 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στα κτίρια του Δήμου Ρόδου κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 

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 πέντε (5) 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. 

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 πέντε (5) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 
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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. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία 

υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ 

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 Ρόδου οικονομικού έτους 

2017, 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, 

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. 
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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 έως και ένα (1) έτος, ήτοι από 

……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης προβλέπεται 

4μηνη παράταση. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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 ΔωΔ/σου αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
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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 τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Δήμο 

Ρόδου, 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 Δωδ/σου 

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 …/2017) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ 1: Οικοδομικά υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 

προσφοράς

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 κιλών τεμ. 750   

2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 1.000   

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ.  220   

4.  

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 

κιλών 

τεμ. 30   

5.  

Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα σε σακιά  των 

25 κιλών 

τεμ. 100   

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης  σε 

σακιά των 40 κιλών 

τεμ. 75   

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.350   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

προσφορά

ς(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ. τεμ. 1500   

2 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου τεμ. 50   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 

προσφορ

άς(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες διατομές) kg 1000   

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 100   

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ.  50   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη   
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή 

προσφορά

ς (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων (πάχους 3- 

5 εκ.) 

m
2 300   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

προσφορ

άς(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Mάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. m
2 

2   

2 Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ m
2 

50   

3 Πλακίδια δαπέδου  m
2 

150   

4 Πλακίδια τοίχου m
2 

 20   

5 Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 200   

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 

25κιλών 

τεμ. 

200   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου, 3ου,4ου, 5ου 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

ΟΜΑΔΑ 2:Χρώματα-Μονωτικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 80   

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 50   

3 Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)  lit 50   

4 Αστάρι πλαστικού lit 150   

5 Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 1Kgr lit 30   

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 100   

7 Βελατούρα lit 15   

8 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 200   

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 40   

10 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 40   

11 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 300   

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών Ακρυλικό 

(Α ποιότητας)  lit 700   
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13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 950   

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 200   

15 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 100   

16 Στόκος ξύλου Kgr 30   

17 Σιδηροστοκος Κgr 30   

18 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) τεμ. 10   

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 90   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη     

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 30   

2 Ασφαλτόπανο m
2 

30   

3 Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 10cm μήκους 10m ρολά 20   

4 Ασφαλτόκολλα Κgr 50   

5 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) m
2 

10   

6 
Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 4mm 

m
2 

10   

7 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 30   

8 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 70   

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές πολυουρεθανικής 

βάσης Κgr 300   

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 100   

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλοΰφασμα) τεμ. 10   

12 Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) Κgr 40   

13 Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) Κgr 40   

14 Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) Κgr 20   

15 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) κεραμιδί τεμ. 30   

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 100   

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 100   

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

ΟΜΑΔΑ 4:  Άσφαλτος 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή Μον 

μετρ. 

Ποσότητα Τιμή προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

192 

   

 Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   

 

 



228 

 

ΟΜΑΔΑ 5: Σκυρόδεμα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

α/α 
Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή προσφοράς(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

582   

2 Άντληση m
3 

150   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. 24%   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 6: Υδραυλικά Υλικά 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 80   

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 50   

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 100   

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 65   

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 65   

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 50   

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50   

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50   

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 1000   

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 1000   

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

12 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής  τεμ. 30   

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 100   

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 100   

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

18 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30   

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής τεμ. 30   

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 50   

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 50   

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 140   

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40   

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 60   

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι τεμ. 30   

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 100   

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 50   

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ. 50   

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ. 30   

31 Φιάλη προπανίου τεμ. 30   

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ. 30   

33 

 

Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) 

Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες 

Καπάκια πλαστικά για λεκάνες 

 

τεμ. 

 

 

10 

 

  

34 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 4   
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35 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 2   

36 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 10   

37 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 10   

38 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 10   

39 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10   

40 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 10   

41 Χαρτοθήκες WC τεμ. 2   

42 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 2   

43 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2   

44 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 150   

45 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20   

46 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10   

47 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15   

48 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3   

49 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3   

50 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20   

51 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8   

52 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 20   

53 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 10   

54 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6   

55 Σωλήνες Φ100 6atm m 100   

56 Σωλήνες Φ50 6atm m 50   

57 Σωλήνες Φ40 6atm m 50   

58 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 20   

59 Ημιτάφ Φ100 τεμ. 20   

60 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 20   

61 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 10   

62 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 12   

63 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 20   

64 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 12   

65 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 6   

66 Σχάρα ομβρίων 12cm x 1,00m τεμ. 30   

67 Λάστιχο ποτίσματος  ½ “  50m    τεμ. 15   

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.     

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%     

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.     

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση των πιστώσεων ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 554/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0) οι οποίες συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

«σχέδια ανάληψης  υποχρέωσης», που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς,  όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

  
 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                                   Απόφ. Αρ: 562 / 2017 (ΑΔΑ: 7Μ1ΚΩ1Ρ-ΜΡΚ) 

Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016 –

Ταμειακός Απολογισμός 

(Εισήγηση Τμήματος  Ταμείου  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/79124/28-09-2017) 

ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δημοτικής 

Ταμία του Δήμου Ρόδου, κας Κατσαρά Ανθής, με αρ. πρωτ. 2/79124/28.09.2017, με την 
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οποία κοινοποιούνται και εμπεριέχονται κατωτέρω, 1. η Γενική Ανακεφαλαίωση 

Απολογισμού έτους 2016, 2. ο Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικονομικού έτους 2016, 3. ο 

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικονομικού έτους 2016, 4. Συγκεντρωτικός Πίνακας 

Ταμειακών Διαθεσίμων την 31η/12/2016 σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα, 5. Λίστα 

Κυκλοφορουσών Επιταγών την 31η/12/2016, 6. Πρωτόκολλο Καταμέτρησης Μετρητών την 

31η/12/2016, όπως επίσης κοινοποιούνται και δεν παρατίθενται, λόγω του υπέρογκου 

αριθμού τους, λογίζονται όμως ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 7.  Επτά (7) Λίστες 

Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2016 (Σειράς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΛΗΞ. (από είσπραξη 

κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας)). 8.  

Επτά (7) Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2016 (Σειράς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΛΗΞ. (από 

είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων 

Μισθοδοσίας)).  9. Δύο Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) 

οικ. έτους 2016 (Σειράς Α, ελεγμένα προληπτικά και ΑΝΕΥ Σειράς, μη ελεγμένα 

προληπτικά), ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το Οικ. Έτος 2016-  

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Από  01.01.2016   έως και  31.12.2016 , κ. Φώτιος Χατζηδιάκος.    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΤΑΜΙΑΣ  :  Από  01.01.2016  έως και 05.04.2016, κ. Ελένη Θεοδωροπούλου. 

                : Από  06.04.2016  έως και 31.12.2016, κ. Ανθή Κατσαρά. 

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 2016, 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 Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικ. χρήσης 2016, με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικ. έτους 2016, ο οποίος έπεται του αντιστοίχου 

Ανακεφαλαιωτικού.  

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικ. έτους 2016, ο οποίος έπεται του αντιστοίχου 

Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με Λογιστικά Υπόλοιπα την 31/12/2016 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου 

Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 

31/12/2016». Στον εν λόγω Πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ» το σύνολο των 

μετρητών και εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31.12.2016 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 31.12.2016 με τίτλο «ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΗΝ 31/12/2016 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕΣ)», όπου έχουν καταγραφεί: οι αριθμοί Χρηματικών 

Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εξοφλήθηκαν με εκάστη εκ των προαναφερθεισών Επιταγών, ο 
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αριθμός κάθε επιταγής, ο Δικαιούχος αυτής, το ποσό και το τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει 

εκδοθεί.  

6. Το από 31.12.2016 Πρωτόκολλο Καταμέτρησης Μετρητών που υπήρχαν στο χρηματοκιβώτιο του 

Δ. Ρόδου την αυτή ημερομηνία. 

7. Επτά (7) Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2016 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΛΗΞ (από 

είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας).  

8. Επτά (7) Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2016 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΛΗΞ (από 

είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας). 

9. Δύο (2) Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. έτους 2016 

(Σειράς Α - ελεγμένα προληπτικά και Άνευ Σειράς - μη ελεγμένα προληπτικά). 

Τέλος, επισημαίνεται πως όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά φέρουν σε όλες τις 

μηχανογραφημένα ή χειρόγραφα αριθμημένες σελίδες αυτών την πρωτότυπη μονογραφή και τη 

σφραγίδα της κάτωθι υπογράφουσας Δημοτικής Ταμία, καθώς επίσης στην τελευταία σελίδα αυτών 

υπάρχει πάντα η στρογγυλή σφραγίδα του Δ. Ρόδου. 

Επίσης, σημειώνεται πως, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπογράφηκαν πρωτοτύπως μόνον δύο (2) 

φορές.  Η μία σειρά υποβάλλεται προς την Οικονομική Επιτροπή και η δεύτερη παραμένει στα αρχεία 

της Ταμειακής Υπηρεσίας.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δημοτικής Ταμία του Δήμου Ρόδου κας Κατσαρά Ανθής) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

 Ι. ΕΣΟΔΑ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Τελικά 
Βεβαιωθέντα 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

ΤΑΚΤΙΚΑ  152.456.997,04  154.601.573,39  66.376.539,81  88.225.033,58 

ΕΚΤΑΚΤΑ  48.861.136,59  27.460.139,33  22.342.481,47  5.117.657,86 

Χρηματικό υπόλοιπο  22.382.822,75  22.382.822,75  22.382.822,75  0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  223.700.956,38  93.342.691,44  111.101.844,03  204.444.535,47 

 ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τελικά 
Διαμορφωθέντα 

Ενταλθέντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Πληρωθέντα 
Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Υπερβάσεις 
Υπόλοιπα 
Πληρωτέα 

 0,00  141.564.442,88  0,00  80.373.591,81  80.373.591,81  221.938.034,69 Σύνολο Δαπανών 

 0,00  1.762.921,69  0,00  0,00  0,00  1.762.921,69 Αποθεματικό 

80.373.591,81ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:  0,00  143.327.364,57  80.373.591,81  80.373.591,81  0,00  223.700.956,38 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

Υπόλοιπο 
Έναρξης 

Σύνολο 
Εισπράξεων ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Σύνολο 
Πληρωμών 

Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

ΤΑΚΤΙΚΑ  5.364.530,57  66.376.539,81  62.336.683,92  9.404.386,46 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ  6.296.192,16  2.172.522,40  0,00  8.468.714,56 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  10.722.100,02  20.169.959,07  18.036.907,89  12.855.151,20 

ΣΥΝΟΛΟ:  22.382.822,75  30.728.252,22  80.373.591,81  88.719.021,28 

Σελίδα 1 από 1 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016 - 31/12/2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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) 

 169.361,13  612.164,34  781.525,47  0,00  781.525,47  610.000,00  580.000,00  30.000,00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 
ΡΟΔΟΥ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  100,00 0111.0002 Μισθώματα ΑΟΕΚ και Ροδινιού 

 207.565,86  0,00  207.565,86  0,00  207.565,86  0,00 -107.000,00  107.000,00 0111.0004 Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου 

 3.459,51  20.164,72  23.624,23  400,00  24.024,23  7.000,00  2.000,00  5.000,00 0111.0006 Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών χώρων 

 35.383,83  16.184,18  51.568,01  0,00  51.568,01  21.000,00  0,00  21.000,00 0111.0007 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 8.889,72  34.652,33  43.542,05  0,00  43.542,05  35.000,00  10.000,00  25.000,00 0111.0008 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 551,18  16.729,82  17.281,00  0,00  17.281,00  20.000,00 -10.000,00  30.000,00 0111.0009 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  6.822,48  6.822,48  0,00  6.822,48  7.000,00  4.000,00  3.000,00 0111.0010 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 0,00  8.577,94  8.577,94  0,00  8.577,94  13.000,00  0,00  13.000,00 0111.0011 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  Ν.ΡΟΔΟΥ 

 9.976,28  2.162,00  12.138,28  0,00  12.138,28  3.000,00 -4.000,00  7.000,00 0111.0012 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 0,00  2.223,60  2.223,60  0,00  2.223,60  2.300,00  1.000,00  1.300,00 0111.0013 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ 

 4.116,91  17.415,31  21.532,22  0,00  21.532,22  17.000,00  2.000,00  15.000,00 0111.0014 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 0111  257.400,00  735.400,00  478.000,00  1.176.801,14  400,00  1.176.401,14  737.096,72  439.304,42 

Σύνολο Κ.Α. : 011  257.400,00  735.400,00  478.000,00  1.176.801,14  400,00  1.176.401,14  737.096,72  439.304,42 

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  35.118,98  35.118,98  0,00  35.118,98  36.000,00  16.000,00  20.000,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

Σελίδα: 1 από 25 

  "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  2016 

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  0,00 -1.100,00  1.100,00 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 
2130/93). 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 

 498.462,75  115.675,17  614.137,92  0,00  614.137,92  120.640,00 -439.360,00  560.000,00 0129.0002 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

Σύνολο Κ.Α. : 0129  560.000,00  120.640,00 -439.360,00  614.137,92  0,00  614.137,92  115.675,17  498.462,75 

Σύνολο Κ.Α. : 012  581.100,00  156.640,00 -424.460,00  649.256,90  0,00  649.256,90  150.794,15  498.462,75 

Σύνολο Κ.Α. : 01  838.500,00  892.040,00  53.540,00  1.826.058,04  400,00  1.825.658,04  887.890,87  937.767,17 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

021 Τόκοι κεφαλαίων 

 0,00  294.807,55  294.807,55  0,00  294.807,55  117.454,00  105.454,00  12.000,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 

Σύνολο Κ.Α. : 021  12.000,00  117.454,00  105.454,00  294.807,55  0,00  294.807,55  294.807,55  0,00 

023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 

 0,00  5.600,00  5.600,00  0,00  5.600,00  6.409,00  4.310,00  2.099,00 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 

Σύνολο Κ.Α. : 023  2.099,00  6.409,00  4.310,00  5.600,00  0,00  5.600,00  5.600,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 02  14.099,00  123.863,00  109.764,00  300.407,55  0,00  300.407,55  300.407,55  0,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 27.724,70  16.927.282,49  16.955.007,19  0,00  16.955.007,19  16.957.755,00  1.487.755,00  15.470.000,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 -30.000,00  40.000,00 0311.0002 Τέλη Καθαριότητας απο ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ 

 0,00  34.580,35  34.580,35  0,00  34.580,35  40.000,00 -8.000,00  48.000,00 0311.0003 Εσοδα απο ΧΥΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 0311  15.558.000,00  17.007.755,00  1.449.755,00  16.989.587,54  0,00  16.989.587,54  16.961.862,84  27.724,70 

Σύνολο Κ.Α. : 031  15.558.000,00  17.007.755,00  1.449.755,00  16.989.587,54  0,00  16.989.587,54  16.961.862,84  27.724,70 

Σύνολο Κ.Α. : 03  15.558.000,00  17.007.755,00  1.449.755,00  16.989.587,54  0,00  16.989.587,54  16.961.862,84  27.724,70 

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  44.391,91  44.391,91  0,00  44.391,91  45.000,00 -5.000,00  50.000,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 

 0,00  30.367,00  30.367,00  0,00  30.367,00  31.000,00 -5.000,00  36.000,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 

Σελίδα: 2 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  2.052,00  2.052,00  0,00  2.052,00  3.000,00 -27.000,00  30.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής. 

 0,00  510,00  510,00  0,00  510,00  1.200,00  1.000,00  200,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 

 0,00  20.431,65  20.431,65  0,00  20.431,65  21.000,00 -19.000,00  40.000,00 0417.0001 Δικαιώματα Εκκκλησίας 

 0,00  18.298,40  18.298,40  0,00  18.298,40  21.000,00 -9.000,00  30.000,00 0417.0002 Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων 

 0,00  387,40  387,40  0,00  387,40  1.000,00 -1.000,00  2.000,00 0417.0003 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

 0,00  2.286,00  2.286,00  0,00  2.286,00  3.000,00 -7.000,00  10.000,00 0417.0004 Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου 

 0,00  381,50  381,50  0,00  381,50  1.502,00 -12.000,00  13.502,00 0417.0005 Λοιπά εσοδα 

Σύνολο Κ.Α. : 0417  95.502,00  47.502,00 -48.000,00  41.784,95  0,00  41.784,95  41.784,95  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 041  211.702,00  127.702,00 -84.000,00  119.105,86  0,00  119.105,86  119.105,86  0,00 

043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 

 0,00  768.180,00  768.180,00  0,00  768.180,00  768.498,00 -252.000,00  1.020.498,00 0432.0001 Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων 

Σύνολο Κ.Α. : 0432  1.020.498,00  768.498,00 -252.000,00  768.180,00  0,00  768.180,00  768.180,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 043  1.020.498,00  768.498,00 -252.000,00  768.180,00  0,00  768.180,00  768.180,00  0,00 

044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

 7.217,45  1.904.655,58  1.911.873,03  0,00  1.911.873,03  1.908.332,00  108.332,00  1.800.000,00 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

Σύνολο Κ.Α. : 0441  1.800.000,00  1.908.332,00  108.332,00  1.911.873,03  0,00  1.911.873,03  1.904.655,58  7.217,45 

Σύνολο Κ.Α. : 044  1.800.000,00  1.908.332,00  108.332,00  1.911.873,03  0,00  1.911.873,03  1.904.655,58  7.217,45 

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

 0,00  2.439.100,51  2.439.100,51  0,00  2.439.100,51  2.450.000,00  750.000,00  1.700.000,00 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 
27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 

 0,00  437.404,08  437.404,08  0,00  437.404,08  440.000,00 -40.000,00  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  2.180.000,00  2.890.000,00  710.000,00  2.876.504,59  0,00  2.876.504,59  2.876.504,59  0,00 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

Σελίδα: 3 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 12.180,00  416.488,37  428.668,37  0,00  428.668,37  414.000,00  70.000,00  344.000,00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

 53.720,55  514.728,03  568.448,58  0,00  568.448,58  520.000,00  370.000,00  150.000,00 0461.0002 Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 
ν.2971/2001) 

 47.183,71  914.751,06  961.934,77  0,00  961.934,77  915.000,00  415.000,00  500.000,00 0461.0003 Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες 

 0,00  1.568,12  1.568,12  0,00  1.568,12  2.000,00  1.000,00  1.000,00 0461.0004 Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης 

Σύνολο Κ.Α. : 0461  995.000,00  1.851.000,00  856.000,00  1.960.619,84  0,00  1.960.619,84  1.847.535,58  113.084,26 

 0,00  1.995,68  1.995,68  0,00  1.995,68  3.000,00  2.000,00  1.000,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 

 0,00  410.445,20  410.445,20  0,00  410.445,20  430.000,00  230.000,00  200.000,00 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  61.402,84  61.402,84  0,00  61.402,84  63.000,00  40.000,00  23.000,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 

 0,00  153.295,26  153.295,26  0,00  153.295,26  120.000,00 -5.000,00  125.000,00 0469.0001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν2773/99) 

Σύνολο Κ.Α. : 0469  125.000,00  120.000,00 -5.000,00  153.295,26  0,00  153.295,26  153.295,26  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 046  1.347.000,00  2.470.000,00  1.123.000,00  2.587.758,82  0,00  2.587.758,82  2.474.674,56  113.084,26 

Σύνολο Κ.Α. : 04  6.559.200,00  8.164.532,00  1.605.332,00  8.263.422,30  0,00  8.263.422,30  8.143.120,59  120.301,71 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

051 Φόροι 

 2.844,93  2.106,06  4.950,99  0,00  4.950,99  2.500,00  500,00  2.000,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 

 0,00  195.230,00  195.230,00  0,00  195.230,00  195.230,00  195.230,00  0,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 

Σύνολο Κ.Α. : 051  2.000,00  197.730,00  195.730,00  200.180,99  0,00  200.180,99  197.336,06  2.844,93 

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) 

 16.132,12  5.427,23  21.559,35  0,00  21.559,35  6.000,00  4.000,00  2.000,00 0521.0001 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ 

 0,00  20.181,60  20.181,60  0,00  20.181,60  25.309,00  15.309,00  10.000,00 0521.0002 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας 

 28.568,80  72,82  28.641,62  0,00  28.641,62  1.000,00 -9.000,00  10.000,00 0521.0003 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων 

 300,00  0,00  300,00  0,00  300,00  2.000,00 -2.000,00  4.000,00 0521.0004 Πράξη εφαρμογής Σορωνής 

Σελίδα: 4 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  408,98  408,98  0,00  408,98  2.000,00 -2.000,00  4.000,00 0521.0005 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 0521.0006 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Καλυθιών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0521.0007 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Απολακκιάς 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0521.0008 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Θεολόγου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0521.0009 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Καλάθου 

Σύνολο Κ.Α. : 0521  30.000,00  41.309,00  11.309,00  71.091,55  0,00  71.091,55  26.090,63  45.000,92 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 

 0,00  211,92  211,92  0,00  211,92  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  211,92  0,00  211,92  211,92  0,00 

 0,00  244.497,39  244.497,39  0,00  244.497,39  245.000,00  195.000,00  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  14.905,00  14.905,00  0,00  14.905,00  15.500,00  8.500,00  7.000,00 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  7.000,00  15.500,00  8.500,00  14.905,00  0,00  14.905,00  14.905,00  0,00 

0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  12.602,50  12.602,50  0,00  12.602,50  13.000,00  0,00  13.000,00 0527.0001 Έσοδα παιδικού σταθμού Κρεμαστής από τροφεία 

 0,00  13.640,00  13.640,00  0,00  13.640,00  14.000,00  1.000,00  13.000,00 0527.0002 Έσοδα παιδικού σταθμού Παραδεισίου από τροφεία 

 0,00  4.611,25  4.611,25  0,00  4.611,25  6.000,00 -7.000,00  13.000,00 0527.0003 Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από τροφεία 

 0,00  12.055,00  12.055,00  0,00  12.055,00  13.000,00  0,00  13.000,00 0527.0004 Έσοδα παιδικού σταθμού Αρχαγγέλου από τροφεία 

 0,00  3.725,00  3.725,00  0,00  3.725,00  5.000,00 -5.000,00  10.000,00 0527.0005 Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από τροφεία 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -8.000,00  8.000,00 0527.0006 Έσοδα Βρεφονηπιακού σταθμού Παλιάς Πόλης από τροφεία 

 0,00  20.412,50  20.412,50  0,00  20.412,50  21.000,00 -4.000,00  25.000,00 0527.0007 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία 

 0,00  18.572,50  18.572,50  0,00  18.572,50  20.000,00 -5.000,00  25.000,00 0527.0008 Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε από τροφεία 

 0,00  17.418,75  17.418,75  0,00  17.418,75  19.000,00 -6.000,00  25.000,00 0527.0009 Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από τροφεία 

 0,00  18.725,00  18.725,00  0,00  18.725,00  20.000,00 -5.000,00  25.000,00 0527.0010 Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από 
τροφεία 

Σελίδα: 5 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  3.410,00  3.410,00  0,00  3.410,00  5.000,00  0,00  5.000,00 0527.0011 Έσοδα παιδικού σταθμού Καλυθιών από τροφεία 

 0,00  9.422,25  9.422,25  0,00  9.422,25  10.000,00 -15.000,00  25.000,00 0527.0012 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου Φαληρακίου από 
τροφεία 

 0,00  2.822,50  2.822,50  0,00  2.822,50  4.000,00 -6.000,00  10.000,00 0527.0013 Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία 

 0,00  5.595,00  5.595,00  0,00  5.595,00  6.000,00  0,00  6.000,00 0527.0014 Έσοδα παιδικού σταθμού Ασκληπειού από τροφεία 

 0,00  10.625,00  10.625,00  0,00  10.625,00  11.000,00  1.000,00  10.000,00 0527.0015 Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων από τροφεία 

 0,00  9.568,75  9.568,75  0,00  9.568,75  11.000,00 -9.000,00  20.000,00 0527.0016 Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από τροφεία 

 0,00  19.140,00  19.140,00  0,00  19.140,00  20.000,00 -5.000,00  25.000,00 0527.0017 Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην Δ.Ροδίων 
(Ανάληψης)από τροφεία 

 0,00  6.577,50  6.577,50  0,00  6.577,50  7.000,00  5.000,00  2.000,00 0527.0018 Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία 

 0,00  2.487,50  2.487,50  0,00  2.487,50  5.000,00  0,00  5.000,00 0527.0019 Έσοδα παιδικού σταθμού Έμπωνας από τροφεία 

Σύνολο Κ.Α. : 0527  278.000,00  210.000,00 -68.000,00  191.411,00  0,00  191.411,00  191.411,00  0,00 

0529 Λοιπές εισφορές 

 0,00  1.998,00  1.998,00  0,00  1.998,00  2.500,00 -5.500,00  8.000,00 0529.0001 Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ 

 0,00  40,00  40,00  0,00  40,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0529.0002 Έσοδα απο ΚΔΑΠ Καλλιθέας 

 0,00  102,50  102,50  0,00  102,50  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 -3.000,00  3.000,00 0529.0005 Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Δ.Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 0529.0006 Εσοδα απο καλοκαιρινά ΚΔΑΠ Ιαλυσου 

Σύνολο Κ.Α. : 0529  15.000,00  5.500,00 -9.500,00  2.140,50  0,00  2.140,50  2.140,50  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 052  382.000,00  519.309,00  137.309,00  524.257,36  0,00  524.257,36  479.256,44  45.000,92 

Σύνολο Κ.Α. : 05  384.000,00  717.039,00  333.039,00  724.438,35  0,00  724.438,35  676.592,50  47.845,85 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 0,00  12.217.171,68  12.217.171,68  0,00  12.217.171,68  12.217.171,68  949,68  12.216.222,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  19.832,76  19.832,76  0,00  19.832,76  19.832,76  689,76  19.143,00 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 
δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 

Σελίδα: 6 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  8.688.000,00  8.688.000,00  0,00  8.688.000,00  8.688.000,00  868.800,00  7.819.200,00 0613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου. 

 0,00  1.128.640,00  1.128.640,00  0,00  1.128.640,00  1.128.640,00  298.380,00  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). 

 0,00  100,00  100,00  0,00  100,00  100,00  100,00  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  2.477.116,19  0,19  2.477.116,00 0619.0006 Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου παρελθόντων ετών 

 0,00  64.043,54  64.043,54  0,00  64.043,54  64.043,54  64.043,54  0,00 0619.0007 Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 
καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων. 

Σύνολο Κ.Α. : 0619  2.477.116,00  2.541.259,73  64.143,73  2.541.259,73  0,00  2.541.259,73  2.541.259,73  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 061  23.361.941,00  24.594.904,17  1.232.963,17  24.594.904,17  0,00  24.594.904,17  24.594.904,17  0,00 

062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών 

0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 

 0,00  10.874.764,33  10.874.764,33  0,00  10.874.764,33  11.880.055,00  561.000,00  11.319.055,00 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β 
περιπτ.17 του ν 3852/10) 

Σύνολο Κ.Α. : 0621  11.319.055,00  11.880.055,00  561.000,00  10.874.764,33  0,00  10.874.764,33  10.874.764,33  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 062  11.319.055,00  11.880.055,00  561.000,00  10.874.764,33  0,00  10.874.764,33  10.874.764,33  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 06  34.680.996,00  36.474.959,17  1.793.963,17  35.469.668,50  0,00  35.469.668,50  35.469.668,50  0,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 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  59.500,00  59.500,00  0,00  59.500,00  59.000,00  9.000,00  50.000,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 

 0,00  625,00  625,00  0,00  625,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0713.0002 Λοιπά παράβολα 

Σύνολο Κ.Α. : 0713  51.000,00  60.000,00  9.000,00  60.125,00  0,00  60.125,00  60.125,00  0,00 

 0,00  294.814,69  294.814,69  0,00  294.814,69  305.412,00 -74.588,00  380.000,00 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 -13.000,00  13.000,00 0716.0001 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 
16 Ν. 2946/2001). 

Σελίδα: 7 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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. : 0716  13.000,00  0,00 -13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 

 0,00  300,00  300,00  0,00  300,00  2.500,00  0,00  2.500,00 0718.0000 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  398.335,26  398.335,26  0,00  398.335,26  420.000,00  70.000,00  350.000,00 0718.0001 Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε 

 0,00  18.295,00  18.295,00  0,00  18.295,00  20.000,00 -4.000,00  24.000,00 0718.0002 Εκδοση αδειων μουσικης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 0718.0003 Εκδοση παραβολου ιθαγενειας 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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  0,00  1.000,00 0718.0005 Συνδρομές χρηστών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0718.0006 Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων 
συντροφιάς 

Σύνολο Κ.Α. : 0718  379.500,00  445.500,00  66.000,00  416.930,26  0,00  416.930,26  416.930,26  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 071  824.000,00  811.412,00 -12.588,00  771.869,95  0,00  771.869,95  771.869,95  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 07  824.000,00  811.412,00 -12.588,00  771.869,95  0,00  771.869,95  771.869,95  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0  58.858.795,00  64.191.600,17  5.332.805,17  64.345.452,23  400,00  64.345.052,23  63.211.412,80  1.133.639,43 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  8.000,00  0,00 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 

Σύνολο Κ.Α. : 112  0,00  8.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 11  0,00  8.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 

 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  33.412,79  33.412,79  0,00  33.412,79  33.412,79  33.412,79  0,00 1211.0048 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού 
των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ 

Σύνολο Κ.Α. : 1211  30.000,00  63.412,79  33.412,79  33.412,79  0,00  33.412,79  33.412,79  0,00 

Σελίδα: 8 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  173.000,00  173.000,00  0,00  173.000,00  173.100,00  0,00  173.100,00 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες 

1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 

 0,00  1.004.109,88  1.004.109,88  0,00  1.004.109,88  5.932.983,23  5.932.983,23  0,00 1215.0001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 1215  0,00  5.932.983,23  5.932.983,23  1.004.109,88  0,00  1.004.109,88  1.004.109,88  0,00 

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 

 0,00  245.357,82  245.357,82  0,00  245.357,82  350.000,00  0,00  350.000,00 1219.0002 Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι 

Σύνολο Κ.Α. : 1219  350.000,00  350.000,00  0,00  245.357,82  0,00  245.357,82  245.357,82  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 121  553.100,00  6.519.496,02  5.966.396,02  1.455.880,49  0,00  1.455.880,49  1.455.880,49  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 12  553.100,00  6.519.496,02  5.966.396,02  1.455.880,49  0,00  1.455.880,49  1.455.880,49  0,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

 0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00 1311.0001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

Σύνολο Κ.Α. : 1311  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00 

 0,00  263.200,00  263.200,00  0,00  263.200,00  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  31.531,10  31.531,10  0,00 1314.0006 Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι 

 0,00  11.447,91  11.447,91  0,00  11.447,91  11.447,91  11.447,91  0,00 1314.0009 Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ 
Λάρδου-Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ  Λάρδου-1ος ειδικός 
προϋπ(Δικτυα 1η φαση) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  78.735,48  78.735,48  0,00 1314.0012 Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ Παραδεισίου 

Σύνολο Κ.Α. : 1314  0,00  121.714,49  121.714,49  11.447,91  0,00  11.447,91  11.447,91  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 131  2.232.740,00  2.354.454,49  121.714,49  2.243.587,91  0,00  2.243.587,91  2.243.587,91  0,00 

132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 

 0,00  5.774,74  5.774,74  0,00  5.774,74  7.800,00 -55.922,00  63.722,00 1321.0001 Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δ. Λινδίων στο Τ.Δ   
Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50,00 -68.722,00  68.772,00 1321.0004 Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Δ.Δ. Αφάντου 
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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  50.000,00  0,00  50.000,00 1321.0073 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Δήμου Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  369.000,00  0,00  369.000,00 1321.0074 Προμήθεια δύο μικρών λεωφορείων για την πόλη της Ρόδου 

 0,00  89.000,00  89.000,00  0,00  89.000,00  462.550,00  0,00  462.550,00 1321.0075 Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  336.700,00  0,00  336.700,00 1321.0076 Εξοικονόμηση ενέργειας Καλλιθέας 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  336.700,00  0,00  336.700,00 1321.0077 Εξοικονόμηση ενέργειας Πεταλούδων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 -19.800,00  29.800,00 1321.0078 Ανέγερση του 2θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου πόλης Ρόδου. 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  5.000,00  210.268,00  10.000,00  200.268,00 1321.0079 Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη της 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00  0,00  125.000,00 1321.0080 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριων αστικών 
χώρων και κτιρίων στην πόλη της Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1321  2.042.512,00  1.908.068,00 -134.444,00  99.774,74  0,00  99.774,74  99.774,74  0,00 

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 

 0,00  135.724,37  135.724,37  0,00  135.724,37  188.724,37  188.724,37  0,00 1322.0004 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175.000,00  0,00  175.000,00 1322.0007 Αποχέτευση - Επεξεργασία και έργα διάθεσης λυμάτων Δήμου 
Νότιας Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  82.000,00  0,00  82.000,00 1322.0010 Αποχέτευση Πεύκων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  0,00  50.000,00 1322.0017 Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων Δήμου Ροδίων 

 0,00  694.669,14  694.669,14  0,00  694.669,14  1.140.536,00  51.100,00  1.089.436,00 1322.0018 Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία στις  
28/1/2011 στο Δ.Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  255.000,00  0,00  255.000,00 1322.0019 Επιχορήγηση Δήμου Ιαλυσσού Ν.Δωδεκανήσου για το 
κολυμβητήριο (τίτλος πράξης στο ΠΔΕ) 

 0,00  131.101,09  131.101,09  0,00  131.101,09  135.000,00  10.000,00  125.000,00 1322.0020 Αποκατάσταση ζημιών από τη Θεομηνία του Δεκεμβρίου του 
2012 του οδικού δικτύου του Δήμου Ρόδου 

 0,00  1.274.102,27  1.274.102,27  0,00  1.274.102,27  2.233.910,00  450.000,00  1.783.910,00 1322.0021 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  απο τη θεομηνία 2013 
στο Δήμο Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -47.720,00  47.720,00 1322.0022 Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της παραλιακης ζώνης 
(τ. Δ.Αφάντου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -200.000,00  200.000,00 1322.0023 Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που 
προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -150.000,00  150.000,00 1322.0024 Αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικές οδούς που προκλήθηκαν 
από τη θεομηνία του 2013 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  327.927,00  327.927,00  0,00 1322.0025 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά 
στο Δ.Δ. Σορωνής 
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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  100.000,00  100.000,00  0,00 1322.0026 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' 
και Β' βαθμού της χώρας 

Σύνολο Κ.Α. : 1322  3.958.066,00  4.688.097,37  730.031,37  2.235.596,87  0,00  2.235.596,87  2.235.596,87  0,00 

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 

 0,00  6.507,69  6.507,69  0,00  6.507,69  13.281,00  13.281,00  0,00 1323.0001 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''Visits4u'' 

Σύνολο Κ.Α. : 1323  0,00  13.281,00  13.281,00  6.507,69  0,00  6.507,69  6.507,69  0,00 

1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  0,00  60.000,00 1326.0001 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ και ΥΠΑΙΘΠΑ για εκτέλεση 
έργου "Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου" 

 0,00  97.183,85  97.183,85  0,00  97.183,85  470.956,00  0,00  470.956,00 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  0,00  300.000,00 1326.0006 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Ολοκλήρωση 
ανοικτού κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού." 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00  0,00  250.000,00 1326.0014 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για εκτέλεση του έργου " 
Μικρά αθλητικά έργα στο νησί της Ρόδου'' 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0016 Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.Α για την Κατασκευή κλειστού 
γηπέδου μπάσκετ στην περιοχή Λειβάδα Δ.Κ Αρχαγγέλου Δήμου 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -46.302,00  46.302,00 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 1326.0029 Επέκταση αναβάθμιση οδού Ρόδου - Καλλιθέας - Φαληράκι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  600.000,00  0,00  600.000,00 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  0,00  450.000,00 1326.0033 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του 
έργου"Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο 
Φαληράκι" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 1326.0034 Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.Α για το έργο 
"Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  81.200,00  4.640,00  76.560,00 1326.0035 Προγραμματικη σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του έργου 
"Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του 
συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -150.000,00  150.000,00 1326.0036 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Συντήρηση 
σχολείων πλην πόλεως Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -150.000,00  150.000,00 1326.0037 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Συντήρηση 
σχολείων  πόλεως Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -100.000,00  100.000,00 1326.0038 Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που 
προκλήθηκαν από τη Θεομηνία 2013 
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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  0,00 -30.000,00  30.000,00 1326.0039 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "χρωματισμοί 
μουσείου Μεσσαναγρού" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -150.000,00  150.000,00 1326.0040 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Συντήρηση 
παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0041 Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για 
επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών" Β φάση εργασιών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.145.000,00  1.145.000,00  0,00 1326.0042 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - 
συντήρηση σχολικών κτιρίων" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  76.302,00  76.302,00  0,00 1326.0043 Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 
Μεσσαναγρού 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  260.000,00  260.000,00  0,00 1326.0051 Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Αφάντου 

Σύνολο Κ.Α. : 1326  3.763.818,00  4.623.458,00  859.640,00  97.183,85  0,00  97.183,85  97.183,85  0,00 

1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

 0,00  1.190,00  1.190,00  0,00  1.190,00  470.000,00  0,00  470.000,00 1328.0008 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Αρχαγγέλου και προμήθεια εξοπλισμού 
κινητού ΣΜΑ Δήμου Ρόδου 

 0,00  55.200,00  55.200,00  0,00  55.200,00  237.141,00  0,00  237.141,00 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  19.500,00  19.500,00  0,00  19.500,00  78.000,00  0,00  78.000,00 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  80.500,00  80.500,00  0,00  80.500,00  85.000,00  85.000,00  0,00 1328.0013 Βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός Δ.Δ. Αφάντου 

 0,00  1.131.262,45  1.131.262,45  0,00  1.131.262,45  2.851.840,00  0,00  2.851.840,00 1328.0020 Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  78.316,00  0,00  78.316,00 1328.0021 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου περιοχών "ΚΑΠΙ" 
και Μανδρικό  της Δημοτικής  Ενότητας Αταβύρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.860,00  0,00  17.860,00 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  76.000,00  46.000,00  30.000,00 1328.0024 Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης τοπικής κοινότητας 
Ιστριου (Περιοχή Υψηλή) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  139.191,00  62.660,00  76.531,00 1328.0026 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ  Σορωνής 

 0,00  65.506,73  65.506,73  0,00  65.506,73  65.506,73  65.506,73  0,00 1328.0035 Ολοκλήρωση - αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος 
Καλλιθέας Ρόδου(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) 

 0,00  194.429,39  194.429,39  0,00  194.429,39  204.000,00  12.000,00  192.000,00 1328.0042 Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ 
Καμείρου  Δήμου Ρόδου 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  1.830,78  1.830,78  0,00  1.830,78  1.830,78  1.830,78  0,00 1328.0055 Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ποδηλάτων 

 0,00  1.018.562,16  1.018.562,16  0,00  1.018.562,16  1.000.000,00  200.000,00  800.000,00 1328.0076 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 
σταθμοί και ΚΔΑΠ 

 0,00  34.632,78  34.632,78  0,00  34.632,78  90.000,00  0,00  90.000,00 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  6.040,00 -16.060,00  22.100,00 1328.0080 Προμήθεια εξοπλισμού για βιβλιοθήκη Κρεμαστής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  408.705,00  7.000,00  401.705,00 1328.0088 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις Τ.Κ 
Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  266.677,00  0,00  266.677,00 1328.0101 Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, 
λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων τεχνολογιών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  111.100,00  0,00  111.100,00 1328.0102 Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Βορείας Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.745,00  17.745,00  0,00 1328.0103 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου 

 0,00  36.216,00  36.216,00  0,00  36.216,00  362.168,55  362.168,55  0,00 1328.0104 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους 

 0,00  82.800,00  82.800,00  0,00  82.800,00  110.000,00  110.000,00  0,00 1328.0105 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 
Ρόδου 

 0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  0,00 1328.0106 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47.450,00  47.450,00  0,00 1328.0107 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1328.0108 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά 

Σύνολο Κ.Α. : 1328  5.723.270,00  6.755.571,06  1.032.301,06  2.751.630,29  0,00  2.751.630,29  2.751.630,29  0,00 

1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00  0,00  150.000,00 1329.0034 Οριοθέτηση παραδοσιακού οικισμού Κατταβιάς και πολεοδομική 
μελέτη(ΔΕΗ Α.Ε.) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  234.000,00  74.000,00  160.000,00 1329.0035 Ηλεκτοφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270.000,00  0,00  270.000,00 1329.0036 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς.(Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  410.000,00  0,00  410.000,00 1329.0037 Πλακόστρωση οδών και πλατείων Κατταβιάς(Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1329.0038 Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο 
Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ) 

Σελίδα: 13 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  255.000,00  255.000,00  0,00 1329.0039 Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπου 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Kατταβιάς. (Χορηγία 
ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  247.172,19  247.172,19  0,00 1329.0040 Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπου 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. (Χορηγία 
ΔΕΗ) 

Σύνολο Κ.Α. : 1329  1.290.000,00  1.866.172,19  576.172,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 132  16.777.666,00  19.854.647,62  3.076.981,62  5.190.693,44  0,00  5.190.693,44  5.190.693,44  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 13  19.010.406,00  22.209.102,11  3.198.696,11  7.434.281,35  0,00  7.434.281,35  7.434.281,35  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  703.863,97  703.863,97  0,00  703.863,97  689.870,00 -30.130,00  720.000,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 
ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 

Σύνολο Κ.Α. : 1511  720.000,00  689.870,00 -30.130,00  703.863,97  0,00  703.863,97  703.863,97  0,00 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

 0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  1.500,00  3.000,00 -7.000,00  10.000,00 1512.0001 Λοιπά πρόστιμα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -3.000,00  3.000,00 1512.0002 Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας 

 0,00  83.905,00  83.905,00  0,00  83.905,00  84.000,00  39.000,00  45.000,00 1512.0003 Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 0,00  1.430,00  1.430,00  0,00  1.430,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1512.0004 Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 0,00  61.296,78  61.296,78  0,00  61.296,78  67.000,00  10.000,00  57.000,00 1512.0005 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές) 

 0,00  38.715,00  38.715,00  0,00  38.715,00  41.000,00  14.000,00  27.000,00 1512.0006 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση) 

 0,00  286.003,75  286.003,75  0,00  286.003,75  300.000,00  50.000,00  250.000,00 1512.0007 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 
31 Ν. 2130/93). 

 0,00  600,00  600,00  0,00  600,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1512.0008 Πρόστιμα ΚΟΚ Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1512  395.000,00  498.000,00  103.000,00  473.450,53  0,00  473.450,53  473.450,53  0,00 

1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 

 0,00  43.795,59  43.795,59  0,00  43.795,59  46.000,00  11.000,00  35.000,00 1513.0001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 
1080/80) 

 2.812,94  2.972,44  5.785,38  0,00  5.785,38  3.500,00 -5.500,00  9.000,00 1513.0002 Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 44.355,84  38.168,38  82.524,22  0,00  82.524,22  42.000,00 -8.000,00  50.000,00 1513.0003 Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

Σελίδα: 14 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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. : 1513  94.000,00  91.500,00 -2.500,00  132.105,19  0,00  132.105,19  84.936,41  47.168,78 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -500,00  500,00 1514.0001 Πρόστιμα αυθαιρέτου ανέγερσης 

Σύνολο Κ.Α. : 1514  500,00  0,00 -500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

 984.026,18  32.999,93  1.017.026,11  0,00  1.017.026,11  36.000,00 -4.000,00  40.000,00 1519.0001 Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 692.006,61  22.826,00  714.832,61  0,00  714.832,61  25.500,00  5.500,00  20.000,00 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  0,00 -3.000,00  3.000,00 1519.0003 Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -3.000,00  3.000,00 1519.0006 Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -100,00  100,00 1519.0007 Πρόστιμα απο παραβάσεις του ν.3868/10 για απαγόρευση 
καπνίσματος 

 400,00  450,00  850,00  0,00  850,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1519.0008 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων 

 68.686,17  81.279,23  149.965,40  0,00  149.965,40  84.000,00 -11.000,00  95.000,00 1519.0009 Πρόστιμα από ΤΑΠ 

Σύνολο Κ.Α. : 1519  163.100,00  147.500,00 -15.600,00  1.882.674,12  0,00  1.882.674,12  137.555,16  1.745.118,96 

Σύνολο Κ.Α. : 151  1.372.600,00  1.426.870,00  54.270,00  3.192.093,81  0,00  3.192.093,81  1.399.806,07  1.792.287,74 

152 Παράβολα 

 0,00  3,01  3,01  0,00  3,01  1.000,00  1.000,00  0,00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 

1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

 0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  1.500,00  3.000,00  0,00  3.000,00 1522.0002 Παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής 

 0,00  8.436,96  8.436,96  0,00  8.436,96  9.000,00  6.000,00  3.000,00 1522.0004 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

Σύνολο Κ.Α. : 1522  6.000,00  12.000,00  6.000,00  9.936,96  0,00  9.936,96  9.936,96  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 152  6.000,00  13.000,00  7.000,00  9.939,97  0,00  9.939,97  9.939,97  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 15  1.378.600,00  1.439.870,00  61.270,00  3.202.033,78  0,00  3.202.033,78  1.409.746,04  1.792.287,74 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

161 Εσοδα από επιχειρήσεις 

 0,00  20,00  20,00  0,00  20,00  20,00  20,00  0,00 1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 

Σελίδα: 15 από 25 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  0,00 -280.000,00  280.000,00 1613 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 161  280.000,00  20,00 -279.980,00  20,00  0,00  20,00  20,00  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  0,00  0,00  0,00  0,00  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  40.387,83  40.387,83  0,00  40.387,83  40.000,00  0,00  40.000,00 1624.0002 Έσοδα από δημοσιεύσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 1624  41.000,00  41.000,00  0,00  40.387,83  0,00  40.387,83  40.387,83  0,00 

1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 -2.000,00  3.000,00 1629.0001 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό 
τρίτων 

Σύνολο Κ.Α. : 1629  3.000,00  1.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 162  45.000,00  43.000,00 -2.000,00  40.387,83  0,00  40.387,83  40.387,83  0,00 

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

 0,00  70,00  70,00  0,00  70,00  70,00  70,00  0,00 1693.0001 Εσοδα απο εκμετάλευση εκδόσεων βιβλίων 

 0,00  73.710,00  73.710,00  0,00  73.710,00  75.000,00  5.000,00  70.000,00 1693.0002 Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαμων 

 0,00  70,00  70,00  0,00  70,00  70,00  70,00  0,00 1693.0003 Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 
φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002) 

Σύνολο Κ.Α. : 1693  70.000,00  75.140,00  5.140,00  73.850,00  0,00  73.850,00  73.850,00  0,00 

1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1699.0001 Διαφορά Κινητής Τηλεφωνίας Αντιδημάρχων 

 0,00  4.926,80  4.926,80  0,00  4.926,80  8.000,00  7.000,00  1.000,00 1699.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

 0,00  248.958,07  248.958,07  0,00  248.958,07  251.488,00  64.488,00  187.000,00 1699.0006 Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου. 

 0,00  15.157,68  15.157,68  0,00  15.157,68  19.100,00  17.000,00  2.100,00 1699.0007 Εφάπαξ καταβολή τέλους διεύλευσης τομής και εγκατάστασης 
επι του εδάφους 

Σύνολο Κ.Α. : 1699  192.100,00  280.588,00  88.488,00  269.042,55  0,00  269.042,55  269.042,55  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 169  262.100,00  355.728,00  93.628,00  342.892,55  0,00  342.892,55  342.892,55  0,00 

Σελίδα: 16 από 25 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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. : 16  587.100,00  398.748,00 -188.352,00  383.300,38  0,00  383.300,38  383.300,38  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 1  21.529.206,00  30.575.216,13  9.046.010,13  12.475.496,00  0,00  12.475.496,00  10.683.208,26  1.792.287,74 

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. 

 332.052,58  112.395,17  444.447,75  0,00  444.447,75  128.000,00 -82.000,00  210.000,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 2111.0002 Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου 

Σύνολο Κ.Α. : 2111  210.000,00  188.000,00 -22.000,00  444.447,75  0,00  444.447,75  112.395,17  332.052,58 

 3.583,33  12.622,89  16.206,22  0,00  16.206,22  20.000,00 -40.000,00  60.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 1.789,68  13.306,30  15.095,98  0,00  15.095,98  18.000,00 -62.000,00  80.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 1.277,20  3.887,40  5.164,60  0,00  5.164,60  10.000,00 -10.000,00  20.000,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 49.145,47  70.716,41  119.861,88  0,00  119.861,88  72.500,00  2.500,00  70.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

 939.812,52  130.065,02  1.069.877,54  0,00  1.069.877,54  134.028,44  34.028,44  100.000,00 2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

 1.495.582,30  180.082,68  1.675.664,98  0,00  1.675.664,98  188.000,00  88.000,00  100.000,00 2118.0002 Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

Σύνολο Κ.Α. : 2118  200.000,00  322.028,44  122.028,44  2.745.542,52  0,00  2.745.542,52  310.147,70  2.435.394,82 

2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 

 303,17  197,10  500,27  0,00  500,27  1.000,00  0,00  1.000,00 2119.0001 Από μισθώματα ακινήτων πάσης φύσης 

 0,00  2.170,64  2.170,64  0,00  2.170,64  2.500,00  1.500,00  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 

 94.893,79  14.561,91  109.455,70  0,00  109.455,70  16.000,00 -34.000,00  50.000,00 2119.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -10.000,00  10.000,00 2119.0007 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 
Ν.2130/93) 

 0,00  6.750,60  6.750,60  0,00  6.750,60  7.000,00  3.000,00  4.000,00 2119.0008 Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων 

 22.459,67  6.376,89  28.836,56  0,00  28.836,56  14.000,00  0,00  14.000,00 2119.0009 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 34.253,86  37.797,39  72.051,25  125,00  72.176,25  38.000,00  13.000,00  25.000,00 2119.0010 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 
9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

Σελίδα: 17 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 200,00  227,50  427,50  0,00  427,50  1.000,00  0,00  1.000,00 2119.0011 Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ 

 2.950,00  4.085,00  7.035,00  0,00  7.035,00  7.000,00  0,00  7.000,00 2119.0012 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 138.946,41  7.402,79  146.349,20  0,00  146.349,20  9.000,00  8.000,00  1.000,00 2119.0013 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αρθ.15 Ν2115/93, αρθ27 
Ν.2130/93) 

 22.448,33  0,00  22.448,33  0,00  22.448,33  0,00  0,00  0,00 2119.0014 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

 12.645,44  274,70  12.920,14  0,00  12.920,14  1.000,00  1.000,00  0,00 2119.0015 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

Σύνολο Κ.Α. : 2119  115.000,00  97.500,00 -17.500,00  409.070,19  125,00  408.945,19  79.844,52  329.100,67 

Σύνολο Κ.Α. : 211  755.000,00  728.028,44 -26.971,56  3.755.389,14  125,00  3.755.264,14  602.920,39  3.152.343,75 

Σύνολο Κ.Α. : 21  755.000,00  728.028,44 -26.971,56  3.755.389,14  125,00  3.755.264,14  602.920,39  3.152.343,75 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 

2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

 270.795,09  25.935,91  296.731,00  11.730,00  308.461,00  28.000,00 -12.000,00  40.000,00 2211.0001 Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 0,00  2.894,69  2.894,69  0,00  2.894,69  5.000,00 -45.000,00  50.000,00 2211.0002 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές) 

 150.498,71  8.117,29  158.616,00  2.600,00  161.216,00  9.500,00  6.500,00  3.000,00 2211.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση) 

 5.273,79  203,53  5.477,32  481,43  5.958,75  500,00 -3.500,00  4.000,00 2211.0004 Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2211.0006 Πρόστιμα τελών ακαθαρίστων εσόδων 

 1.643.501,56  48.583,34  1.692.084,90  70.722,50  1.762.807,40  47.000,00 -43.000,00  90.000,00 2211.0007 Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 404.273,10  0,00  404.273,10  0,00  404.273,10  0,00  0,00  0,00 2211.0008 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 

Σύνολο Κ.Α. : 2211  188.000,00  91.000,00 -97.000,00  2.645.610,94  85.533,93  2.560.077,01  85.734,76  2.474.342,25 

2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 475.671,95  79.727,25  555.399,20  1.125,00  556.524,20  83.638,00 -6.362,00  90.000,00 2212.0002 Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2212.0003 Λοιπά πρόστιμα 

 24.268,84  11.850,97  36.119,81  12.923,36  49.043,17  13.000,00 -17.000,00  30.000,00 2212.0006 Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών 

 52.047,84  13.436,37  65.484,21  12.248,89  77.733,10  15.000,00 -25.000,00  40.000,00 2212.0007 Πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού παρελθόντων ετών 

Σελίδα: 18 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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. : 2212  161.000,00  112.638,00 -48.362,00  683.300,47  26.297,25  657.003,22  105.014,59  551.988,63 

Σύνολο Κ.Α. : 221  349.000,00  203.638,00 -145.362,00  3.328.911,41  111.831,18  3.217.080,23  190.749,35  3.026.330,88 

Σύνολο Κ.Α. : 22  349.000,00  203.638,00 -145.362,00  3.328.911,41  111.831,18  3.217.080,23  190.749,35  3.026.330,88 

Σύνολο Κ.Α. : 2  1.104.000,00  931.666,44 -172.333,56  7.084.300,55  111.956,18  6.972.344,37  793.669,74  6.178.674,63 

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 

 695.335,73  38.548,36  733.884,09  0,00  733.884,09  324.000,00  0,00  324.000,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 3.004.261,32  153.460,38  3.157.721,70  37,18  3.157.758,88  3.554.002,00  0,00  3.554.002,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 453.604,35  16.573,22  470.177,57  0,00  470.177,57  606.280,00  0,00  606.280,00 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 301.978,05  8.812,04  310.790,09  0,00  310.790,09  278.022,00  0,00  278.022,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 98.690,89  11.953,84  110.644,73  177,48  110.822,21  18.725,00  0,00  18.725,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 

 737.265,36  47.158,33  784.423,69  0,00  784.423,69  918.681,00  0,00  918.681,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

 9.397.298,52  595.000,70  9.992.299,22  10.863,11  10.003.162,33  12.037.821,00  0,00  12.037.821,00 3218.0001 Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

 4.159.857,25  118.806,26  4.278.663,51  20.468,16  4.299.131,67  4.800.000,00  0,00  4.800.000,00 3218.0002 Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

Σύνολο Κ.Α. : 3218  16.837.821,00  16.837.821,00  0,00  14.302.294,00  31.331,27  14.270.962,73  713.806,96  13.557.155,77 

3219 Λοιπά έσοδα. 

 2.719.914,04  301.038,84  3.020.952,88  880,50  3.021.833,38  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00 3219.0001 Έσοδα από μισθώματα 

 1.332.016,70  241.835,69  1.573.852,39  15.607,64  1.589.460,03  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 3219.0002 Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων 

 602.386,55  0,00  602.386,55  0,00  602.386,55  481.969,00  0,00  481.969,00 3219.0003 Από την συμμετοχή λοιπών Δήμων στο σκουπιδότοπο 

 3.043,11  0,00  3.043,11  0,00  3.043,11  3.187,00  0,00  3.187,00 3219.0004 Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης 

 658.658,22  21.196,68  679.854,90  0,00  679.854,90  623.191,00  0,00  623.191,00 3219.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 469.967,87  0,00  469.967,87  0,00  469.967,87  469.967,00  0,00  469.967,00 3219.0006 Από τέλη διαφημίσεων 

 16.853.002,85  69.770,63  16.922.773,48  8.626,16  16.931.399,64  16.972.496,00  0,00  16.972.496,00 3219.0007 Από  Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ ΔΩ.) 

 1.240.380,15  198.786,06  1.439.166,21  0,00  1.439.166,21  1.413.977,00  1.200.000,00  213.977,00 3219.0008 Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών 

Σελίδα: 19 από 25 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 2.084.847,41  110.692,30  2.195.539,71  1.280,26  2.196.819,97  2.160.000,00  800.000,00  1.360.000,00 3219.0009 Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων 

 72.899,40  3.221,96  76.121,36  0,00  76.121,36  73.816,00  0,00  73.816,00 3219.0010 Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ 

 394.990,41  46.896,81  441.887,22  0,00  441.887,22  219.645,00  0,00  219.645,00 3219.0012 Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης 

 1.754.868,24  11.435,21  1.766.303,45  104.984,05  1.871.287,50  1.700.000,00  700.000,00  1.000.000,00 3219.0099 Λοιπά έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3219  25.418.248,00  28.118.248,00  2.700.000,00  29.323.227,74  131.378,61  29.191.849,13  1.004.874,18  28.186.974,95 

Σύνολο Κ.Α. : 321  47.955.779,00  50.655.779,00  2.700.000,00  49.193.378,27  162.924,54  49.030.453,73  1.995.187,31  47.035.266,42 

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 

 9.995,63  1.139,68  11.135,31  0,00  11.135,31  8.775.155,00  0,00  8.775.155,00 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 3.541.135,44  188.489,50  3.729.624,94  361.318,60  4.090.943,54  4.051.835,00  2.100.000,00  1.951.835,00 3222.0001 Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων 

 3.379.902,47  60.306,54  3.440.209,01  44.036,95  3.484.245,96  3.417.335,00  1.400.000,00  2.017.335,00 3222.0002 Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων 

 2.449.056,32  68.239,25  2.517.295,57  125.305,21  2.642.600,78  2.460.361,43  1.163.026,43  1.297.335,00 3222.0003 Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 16.737.362,13  62.462,91  16.799.825,04  9.173,76  16.808.998,80  11.954.490,00  0,00  11.954.490,00 3222.0004 Από πρόστιμα  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 

 77.851,31  0,00  77.851,31  0,00  77.851,31  7.290,00  0,00  7.290,00 3222.0005 Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων 

 83.432,20  2.047,17  85.479,37  0,00  85.479,37  11.357,00  0,00  11.357,00 3222.0007 Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας 

 2.000.869,75  808,43  2.001.678,18  139.008,50  2.140.686,68  446.292,00  0,00  446.292,00 3222.0009 Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων 

 683.052,91  606,77  683.659,68  54.719,50  738.379,18  210.429,00  0,00  210.429,00 3222.0010 Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων 

 216.977,57  22.341,13  239.318,70  0,00  239.318,70  240.926,00  0,00  240.926,00 3222.0011 Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών 

 5.472.659,21  142.944,18  5.615.603,39  73.696,22  5.689.299,61  3.814.209,00  0,00  3.814.209,00 3222.0012 Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 

 3.316,21  0,00  3.316,21  0,00  3.316,21  0,00  0,00  0,00 3222.0015 Από διάθεση τσιμεντοϊστών 

 963.370,78  28,46  963.399,24  0,00  963.399,24  942.372,00  0,00  942.372,00 3222.0016 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 

 1.284.802,05  17.585,29  1.302.387,34  21.450,33  1.323.837,67  384.186,00  0,00  384.186,00 3222.0017 Λοιπά πρόστιμα 

 0,00  0,00  0,00  44.914,28  44.914,28  165.332,00  0,00  165.332,00 3222.0099 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3222  23.443.388,00  28.106.414,43  4.663.026,43  38.333.271,33  873.623,35  37.459.647,98  565.859,63  36.893.788,35 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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. : 322  32.218.543,00  36.881.569,43  4.663.026,43  38.344.406,64  873.623,35  37.470.783,29  566.999,31  36.903.783,98 

Σύνολο Κ.Α. : 32  80.174.322,00  87.537.348,43  7.363.026,43  87.537.784,91  1.036.547,89  86.501.237,02  2.562.186,62  83.939.050,40 

Σύνολο Κ.Α. : 3  80.174.322,00  87.537.348,43  7.363.026,43  87.537.784,91  1.036.547,89  86.501.237,02  2.562.186,62  83.939.050,40 

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  781.001,98  781.001,98  0,00  781.001,98  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  781.001,98  0,00  781.001,98  781.001,98  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  781.001,98  0,00  781.001,98  781.001,98  0,00 

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

 0,00  1.223.353,61  1.223.353,61  0,00  1.223.353,61  1.480.000,00  0,00  1.480.000,00 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

Σύνολο Κ.Α. : 4121  1.480.000,00  1.480.000,00  0,00  1.223.353,61  0,00  1.223.353,61  1.223.353,61  0,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

 0,00  48.215,54  48.215,54  0,00  48.215,54  120.000,00  0,00  120.000,00 4122.0001 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

Σύνολο Κ.Α. : 4122  120.000,00  120.000,00  0,00  48.215,54  0,00  48.215,54  48.215,54  0,00 

4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 

 0,00  315.984,20  315.984,20  0,00  315.984,20  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  315.984,20  0,00  315.984,20  315.984,20  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  90.357,88  90.357,88  0,00  90.357,88  150.000,00  0,00  150.000,00 4124.0003 Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα 

 0,00  18.072,28  18.072,28  0,00  18.072,28  20.000,00  5.000,00  15.000,00 4124.0004 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 2.048,00  12.791,90  14.839,90  0,00  14.839,90  7.000,00  2.000,00  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  440.000,00  447.000,00  7.000,00  123.270,06  0,00  123.270,06  121.222,06  2.048,00 

Σύνολο Κ.Α. : 412  3.240.000,00  3.247.000,00  7.000,00  1.710.823,41  0,00  1.710.823,41  1.708.775,41  2.048,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 

 0,00  699.121,47  699.121,47  0,00  699.121,47  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 4131.0001 Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 

 0,00  1.929.163,41  1.929.163,41  0,00  1.929.163,41  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00 4131.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

 0,00  3.779.215,53  3.779.215,53  0,00  3.779.215,53  5.400.000,00  0,00  5.400.000,00 4131.0003 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. 

 0,00  609.775,28  609.775,28  0,00  609.775,28  750.000,00  0,00  750.000,00 4131.0005 Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών) 

 0,00  44.014,32  44.014,32  0,00  44.014,32  70.000,00  25.000,00  45.000,00 4131.0007 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 

 0,00  15.370,28  15.370,28  0,00  15.370,28  40.000,00  0,00  40.000,00 4131.0008 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 

 0,00  12.849,46  12.849,46  0,00  12.849,46  20.000,00  0,00  20.000,00 4131.0009 Εισφορά στο ΤΑΙΣΥΤ 

 0,00  7.397,30  7.397,30  0,00  7.397,30  15.000,00  0,00  15.000,00 4131.0010 Εισφορά στο  ΤΣΑΥ 

 0,00  5.596,08  5.596,08  0,00  5.596,08  10.000,00  0,00  10.000,00 4131.0011 Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ) 

 0,00  20.457,51  20.457,51  0,00  20.457,51  30.000,00  0,00  30.000,00 4131.0022 Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ 

 0,00  373.618,61  373.618,61  0,00  373.618,61  600.000,00  0,00  600.000,00 4131.0023 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 

 0,00  123.090,21  123.090,21  0,00  123.090,21  400.000,00  200.000,00  200.000,00 4131.0024 Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  2.357,75  2.357,75  0,00  2.357,75  12.000,00  0,00  12.000,00 4131.0025 Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  97.983,49  97.983,49  0,00  97.983,49  150.000,00  0,00  150.000,00 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  206.944,12  206.944,12  0,00  206.944,12  340.000,00  0,00  340.000,00 4131.0030 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 

 0,00  3.813,12  3.813,12  0,00  3.813,12  8.000,00  3.000,00  5.000,00 4131.0031 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 

 0,00  476,64  476,64  0,00  476,64  1.000,00  0,00  1.000,00 4131.0032 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΛΑΠΗΕΑΘ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  20.224,91  20.224,91  0,00  20.224,91  30.000,00  0,00  30.000,00 4131.0099 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών 

Σύνολο Κ.Α. : 4131  11.649.000,00  11.877.000,00  228.000,00  7.951.469,49  0,00  7.951.469,49  7.951.469,49  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  11.652.000,00  11.880.000,00  228.000,00  7.951.469,49  0,00  7.951.469,49  7.951.469,49  0,00 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  309.893,99  309.893,99  0,00  309.893,99  500.000,00  0,00  500.000,00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  287.473,84  287.473,84  0,00  287.473,84  500.000,00  0,00  500.000,00 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Σύνολο Κ.Α. : 4141  1.000.000,00  1.000.000,00  0,00  597.367,83  0,00  597.367,83  597.367,83  0,00 

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 0,00  64.147,27  64.147,27  0,00  64.147,27  140.000,00  0,00  140.000,00 4142.0001 Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

 0,00  47.836,70  47.836,70  0,00  47.836,70  70.000,00  0,00  70.000,00 4142.0002 Κρατήσεις από καταλογισμούς, εισόδημα, διατροφή κ.τ.λ. 

 0,00  4.099,48  4.099,48  0,00  4.099,48  60.000,00  0,00  60.000,00 4142.0006 Απόδοση Κράτησης 0,10% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 4142  270.000,00  270.000,00  0,00  116.083,45  0,00  116.083,45  116.083,45  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 414  1.270.000,00  1.270.000,00  0,00  713.451,28  0,00  713.451,28  713.451,28  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 41  17.372.000,00  17.607.000,00  235.000,00  11.156.746,16  0,00  11.156.746,16  11.154.698,16  2.048,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

421 Επιστροφές χρημάτων 

4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  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  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

 0,00  37.000,00  37.000,00  0,00  37.000,00  70.000,00  0,00  70.000,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

Σύνολο Κ.Α. : 4212  70.000,00  70.000,00  0,00  37.000,00  0,00  37.000,00  37.000,00  0,00 

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 

Σελίδα: 23 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  3.352,80  3.352,80  0,00  3.352,80  15.000,00  0,00  15.000,00 4213.0001 Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρημάτικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

 568,26  13.016,37  13.584,63  0,00  13.584,63  25.000,00  0,00  25.000,00 4213.0002 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 4213  40.000,00  40.000,00  0,00  16.937,43  0,00  16.937,43  16.369,17  568,26 

4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  169.488,26  169.488,26  0,00  169.488,26  203.700,04  153.700,04  50.000,00 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  88,00  88,00  0,00  88,00  1.000,00  0,00  1.000,00 4214.0002 Επιστροφή απο οφειλές τρίτων υπερ Δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 4214  51.000,00  204.700,04  153.700,04  169.576,26  0,00  169.576,26  169.576,26  0,00 

4218 Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 -20.000,00  50.000,00 4218.0001 Επιστροφή χρημάτων απο Δημοτικές Επιχειρήσεις έπειτα απο 
κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων. 

Σύνολο Κ.Α. : 4218  50.000,00  30.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

 296.422,98  3.200,00  299.622,98  0,00  299.622,98  20.000,00 -5.000,00  25.000,00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

 0,00  2.097,85  2.097,85  0,00  2.097,85  5.000,00  5.000,00  0,00 4219.0002 Επιστροφή χρημάτων απο παρακράτηση μισθού υπαλλήλων του 
Δήμου Ρόδου. 

 0,00  85.602,42  85.602,42  0,00  85.602,42  85.602,42  85.602,42  0,00 4219.0003 Επιστροφή ΕΝΦΙΑ από Δ.Ο.Υ. 

Σύνολο Κ.Α. : 4219  25.000,00  110.602,42  85.602,42  387.323,25  0,00  387.323,25  90.900,27  296.422,98 

Σύνολο Κ.Α. : 421  256.000,00  475.302,46  219.302,46  610.836,94  0,00  610.836,94  313.845,70  296.991,24 

Σύνολο Κ.Α. : 42  256.000,00  475.302,46  219.302,46  610.836,94  0,00  610.836,94  313.845,70  296.991,24 

Σύνολο Κ.Α. : 4  17.628.000,00  18.082.302,46  454.302,46  11.767.583,10  0,00  11.767.583,10  11.468.543,86  299.039,24 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  5.364.530,57  5.364.530,57  0,00  5.364.530,57  5.364.530,57  4.614.530,57  750.000,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 0,00  311.114,92  311.114,92  0,00  311.114,92  311.114,92  28.412,92  282.702,00 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.662.540,00  1.662.540,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 511  2.695.242,00  5.675.645,49  2.980.403,49  5.675.645,49  0,00  5.675.645,49  5.675.645,49  0,00 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Σελίδα: 24 από 25 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2016 

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  3.148.096,08  3.148.096,08  0,00  3.148.096,08  3.148.096,08  1.648.096,08  1.500.000,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 0,00  9.715.257,00  9.715.257,00  0,00  9.715.257,00  9.715.257,00  4.015.257,00  5.700.000,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 
ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

 0,00  695.728,10  695.728,10  0,00  695.728,10  695.728,10  695.728,10  0,00 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

 0,00  3.148.096,08  3.148.096,08  0,00  3.148.096,08  3.148.096,08  3.148.096,08  0,00 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 512  7.200.000,00  16.707.177,26  9.507.177,26  16.707.177,26  0,00  16.707.177,26  16.707.177,26  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 51  9.895.242,00  22.382.822,75  12.487.580,75  22.382.822,75  0,00  22.382.822,75  22.382.822,75  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 5  9.895.242,00  22.382.822,75  12.487.580,75  22.382.822,75  0,00  22.382.822,75  22.382.822,75  0,00 

 189.189.565,00  34.511.391,38  223.700.956,38  205.593.439,54  1.148.904,07  204.444.535,47  111.101.844,03  93.342.691,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

Σελίδα: 25 από 25 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016 - 
31/12/2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

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  1.720.432,00  52.000,00  1.772.432,00  602.307,95  49.436,00  552.871,95  552.871,95  0,00  1.219.560,05 

00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  832.130,00  160.826,58  992.956,58  550.118,23  3.264,10  546.854,13  546.854,13  0,00  446.102,45 

00-62 Παροχές τρίτων  256.000,00  120.000,00  376.000,00  254.889,21  2.727,95  252.161,26  252.161,26  0,00  123.838,74 

00-63 Φόροι - τέλη  533.000,00  500.000,00  1.033.000,00  414.915,36  34.487,59  380.427,77  380.427,77  0,00  652.572,23 

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα  2.732.500,00  2.263.583,42  4.996.083,42  1.095.568,31  52.467,23  1.043.101,08  1.043.101,08  0,00  3.952.982,34 

00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  4.185.000,00  109.600,00  4.294.600,00  4.014.326,58  45.465,30  3.968.861,28  3.968.861,28  0,00  325.738,72 

00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 4.122.260,00  1.041.792,79  5.164.052,79  4.904.227,91  160.000,00  4.744.227,91  4.744.227,91  0,00  419.824,88 

00-68 Λοιπά έξοδα  110.000,00  350.000,00  460.000,00  141.070,36  42.406,15  98.664,21  98.664,21  0,00  361.335,79 

Σύνολα ΚΑ: 00-6  7.501.955,20  0,00  11.587.169,59  11.587.169,59  390.254,32  11.977.423,91  19.089.124,79  4.597.802,79  14.491.322,00 

00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  1.344.900,00  229.000,00  1.573.900,00  831.773,01  275.059,96  556.713,05  556.713,05  0,00  1.017.186,95 

00-82 Λοιπές αποδόσεις  17.457.000,00  335.000,00  17.792.000,00  11.222.738,37  14.782,40  11.207.955,97  11.207.955,97  0,00  6.584.044,03 

Σύνολα ΚΑ: 00-8  7.601.230,98  0,00  11.764.669,02  11.764.669,02  289.842,36  12.054.511,38  19.365.900,00  564.000,00  18.801.900,00 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  6.756.340,00  74.000,00  6.830.340,00  6.394.878,95  48.272,34  6.346.606,61  6.346.606,61  0,00  483.733,39 

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  3.702.000,00  4.300.000,00  8.002.000,00  5.590.825,48  134.976,58  5.455.848,90  5.455.848,90  0,00  2.546.151,10 

10-63 Φόροι - τέλη  7.000,00  0,00  7.000,00  745,92  372,96  372,96  372,96  0,00  6.627,04 

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα  67.500,00  4.500,00  72.000,00  36.307,48  0,00  36.307,48  36.307,48  0,00  35.692,52 

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  507.000,00  115.300,00  622.300,00  164.580,34  25.937,62  138.642,72  138.642,72  0,00  483.657,28 

Σύνολα ΚΑ: 10-6  3.557.861,33  0,00  11.977.778,67  11.977.778,67  209.559,50  12.187.338,17  15.535.640,00  4.493.800,00  11.041.840,00 

Σελίδα 1 από 7 
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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 Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 97.000,00  146.980,00  243.980,00  7.326,46  0,00  7.326,46  7.326,46  0,00  236.653,54 

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  236.653,54  0,00  137.798,46  137.798,46  0,00  137.798,46  374.452,00  146.980,00  227.472,00 

10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  509.110,00  470.000,00  979.110,00  651.278,67  265.241,94  386.036,73  386.036,73  0,00  593.073,27 

10-82 Λοιπές αποδόσεις  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8  601.073,27  0,00  386.036,73  386.036,73  265.241,94  651.278,67  987.110,00  470.000,00  517.110,00 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.018.619,00  275.800,00  2.294.419,00  2.061.392,11  1.880,53  2.059.511,58  2.059.511,58  0,00  234.907,42 

15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

15-62 Παροχές τρίτων  32.000,00  3.000,00  35.000,00  13.115,04  10.183,54  2.931,50  2.931,50  0,00  32.068,50 

15-64 Λοιπά γενικά έξοδα  256.500,00  10.000,00  266.500,00  120.114,04  46.133,13  73.980,91  73.980,91  0,00  192.519,09 

15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  166.000,00  3.000,00  169.000,00  12.856,88  1.392,00  11.464,88  11.464,88  0,00  157.535,12 

15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 11.319.055,00  561.000,00  11.880.055,00  10.873.513,21  0,00  10.873.513,21  10.873.513,21  0,00  1.006.541,79 

Σύνολα ΚΑ: 15-6  1.648.371,92  0,00  13.021.402,08  13.021.402,08  59.589,20  13.080.991,28  14.669.774,00  877.600,00  13.792.174,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 12.000,00  589.272,19  601.272,19  3.232,25  0,00  3.232,25  3.232,25  0,00  598.039,94 

15-73 Έργα  2.181.298,00  1.331.367,58  3.512.665,58  54.830,37  0,00  54.830,37  54.830,37  0,00  3.457.835,21 

15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 0,00  57.200,00  57.200,00  11.600,00  0,00  11.600,00  11.600,00  0,00  45.600,00 

15-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχορηγήσεις) 

 0,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7  4.201.475,15  0,00  69.662,62  69.662,62  100.000,00  169.662,62  4.271.137,77  2.077.839,77  2.193.298,00 

15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  840.650,00  100.000,00  940.650,00  1.039.458,34  325.223,07  714.235,27  714.235,27  0,00  226.414,73 

15-82 Λοιπές αποδόσεις  4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8  230.414,73  0,00  714.235,27  714.235,27  325.223,07  1.039.458,34  944.650,00  100.000,00  844.650,00 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Σελίδα 2 από 7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  6.273.737,00  2.233.640,00  8.507.377,00  7.434.451,93  25.070,98  7.409.380,95  7.409.380,95  0,00  1.097.996,05 

20-62 Παροχές τρίτων  9.127.081,00 -617.690,00  8.509.391,00  3.982.813,18  33.763,50  3.949.049,68  3.949.049,68  0,00  4.560.341,32 

20-63 Φόροι - τέλη  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

20-64 Λοιπά γενικά έξοδα  1.763,00  0,00  1.763,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.763,00 

20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  73.000,00  40.000,00  113.000,00  62.893,73  0,00  62.893,73  62.893,73  0,00  50.106,27 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  5.725.206,64  0,00  11.421.324,36  11.421.324,36  58.834,48  11.480.158,84  17.146.531,00  1.655.950,00  15.490.581,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 0,00  305.805,00  305.805,00  108.857,80  0,00  108.857,80  108.857,80  0,00  196.947,20 

Σύνολα ΚΑ: 20-7  196.947,20  0,00  108.857,80  108.857,80  0,00  108.857,80  305.805,00  305.805,00  0,00 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  671.779,00 -163.500,00  508.279,00  548.842,45  72.280,13  476.562,32  476.562,32  0,00  31.716,68 

20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 316.525,00  0,00  316.525,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  316.525,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8  348.241,68  0,00  476.562,32  476.562,32  72.280,13  548.842,45  824.804,00 -163.500,00  988.304,00 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.887.066,00  180.280,00  4.067.346,00  3.885.393,70  1.796,64  3.883.597,06  3.883.597,06  0,00  183.748,94 

30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

30-62 Παροχές τρίτων  426.000,00  1.283.400,00  1.709.400,00  273.480,20  28.430,76  245.049,44  245.049,44  0,00  1.464.350,56 

30-64 Λοιπά γενικά έξοδα  37.000,00  0,00  37.000,00  4.225,13  0,00  4.225,13  4.225,13  0,00  32.774,87 

30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.264.000,00  23.000,00  1.287.000,00  907.822,11  18.475,68  889.346,43  889.346,43  0,00  397.653,57 

Σύνολα ΚΑ: 30-6  2.079.027,94  0,00  5.022.218,06  5.022.218,06  48.703,08  5.070.921,14  7.101.246,00  1.487.180,00  5.614.066,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 35.000,00  67.000,00  102.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  102.000,00 

30-73 Έργα  5.253.119,00  1.513.804,00  6.766.923,00  844.267,65  127.350,54  716.917,11  716.917,11  0,00  6.050.005,89 

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 15.990,00  293.165,00  309.155,00  23.440,00  0,00  23.440,00  23.440,00  0,00  285.715,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7  6.437.720,89  0,00  740.357,11  740.357,11  127.350,54  867.707,65  7.178.078,00  1.873.969,00  5.304.109,00 

30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  3.059.156,00 -485.000,00  2.574.156,00  1.209.517,14  244.895,39  964.621,75  964.621,75  0,00  1.609.534,25 

Σελίδα 3 από 7 
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30-82 Λοιπές αποδόσεις  4.000,00  100.000,00  104.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  104.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8  1.713.534,25  0,00  964.621,75  964.621,75  244.895,39  1.209.517,14  2.678.156,00 -385.000,00  3.063.156,00 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.024.461,00  76.000,00  1.100.461,00  1.022.571,01  60,32  1.022.510,69  1.022.510,69  0,00  77.950,31 

35-62 Παροχές τρίτων  63.000,00  75.000,00  138.000,00  22.316,16  17.317,16  4.999,00  4.999,00  0,00  133.001,00 

35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  104.000,00  8.000,00  112.000,00  25.556,80  8.197,26  17.359,54  17.359,54  0,00  94.640,46 

Σύνολα ΚΑ: 35-6  305.591,77  0,00  1.044.869,23  1.044.869,23  25.574,74  1.070.443,97  1.350.461,00  159.000,00  1.191.461,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 6.000,00  11.000,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00  11.000,00  6.000,00 

35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  74.200,00  50.000,00  124.200,00  112.134,68  14.062,50  98.072,18  98.072,18  0,00  26.127,82 

35-82 Λοιπές αποδόσεις  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8  28.127,82  0,00  98.072,18  98.072,18  14.062,50  112.134,68  126.200,00  50.000,00  76.200,00 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  651.578,00  206.000,00  857.578,00  794.650,61  122,14  794.528,47  794.528,47  0,00  63.049,53 

40-62 Παροχές τρίτων  4.000,00  0,00  4.000,00  1.955,00  977,50  977,50  977,50  0,00  3.022,50 

40-64 Λοιπά γενικά έξοδα  1.000,00  0,00  1.000,00  139,10  0,00  139,10  139,10  0,00  860,90 

40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  63.000,00  2.000,00  65.000,00  47.834,49  0,00  47.834,49  47.834,49  0,00  17.165,51 

Σύνολα ΚΑ: 40-6  84.098,44  0,00  843.479,56  843.479,56  1.099,64  844.579,20  927.578,00  208.000,00  719.578,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 21.000,00  17.000,00  38.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.000,00 

40-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 150.000,00  844.643,42  994.643,42  269.890,67  118.778,86  151.111,81  151.111,81  0,00  843.531,61 

Σύνολα ΚΑ: 40-7  881.531,61  0,00  151.111,81  151.111,81  118.778,86  269.890,67  1.032.643,42  861.643,42  171.000,00 

40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  168.900,00  61.000,00  229.900,00  168.856,81  24.936,75  143.920,06  143.920,06  0,00  85.979,94 

40-82 Λοιπές αποδόσεις  2.000,00  100.000,00  102.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  102.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8  187.979,94  0,00  143.920,06  143.920,06  24.936,75  168.856,81  331.900,00  161.000,00  170.900,00 

Σελίδα 4 από 7 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



262 

 

 
ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 

ΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 

ΘΕΝ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  196.702,00  0,00  196.702,00  176.495,08  0,00  176.495,08  176.495,08  0,00  20.206,92 

45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  15.000,00 -5.000,00  10.000,00  9.597,68  9.597,68  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6  30.206,92  0,00  176.495,08  176.495,08  9.597,68  186.092,76  206.702,00 -5.000,00  211.702,00 

45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  5.000,00  5.000,00  9.704,70  6.629,70  3.075,00  3.075,00  0,00  1.925,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-8  1.925,00  0,00  3.075,00  3.075,00  6.629,70  9.704,70  5.000,00  5.000,00  0,00 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

60-73 Έργα  1.205.141,00  825.618,55  2.030.759,55  1.263.338,72  92.667,10  1.170.671,62  1.170.671,62  0,00  860.087,93 

Σύνολα ΚΑ: 60-7  860.087,93  0,00  1.170.671,62  1.170.671,62  92.667,10  1.263.338,72  2.030.759,55  825.618,55  1.205.141,00 

60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  105.000,00 -85.000,00  20.000,00  12.908,69  0,00  12.908,69  12.908,69  0,00  7.091,31 

60-82 Λοιπές αποδόσεις  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-8  8.091,31  0,00  12.908,69  12.908,69  0,00  12.908,69  21.000,00 -85.000,00  106.000,00 

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

61-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  23.205,00  23.205,00  16.157,51  255,44  15.902,07  15.902,07  0,00  7.302,93 

61-62 Παροχές τρίτων  0,00  10.770,00  10.770,00  8.621,06  0,00  8.621,06  8.621,06  0,00  2.148,94 

Σύνολα ΚΑ: 61-6  9.451,87  0,00  24.523,13  24.523,13  255,44  24.778,57  33.975,00  33.975,00  0,00 

61-73 Έργα  1.115.152,00  276.853,00  1.392.005,00  140.028,84  7.381,80  132.647,04  132.647,04  0,00  1.259.357,96 

Σύνολα ΚΑ: 61-7  1.259.357,96  0,00  132.647,04  132.647,04  7.381,80  140.028,84  1.392.005,00  276.853,00  1.115.152,00 

61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  5.000,00  95.000,00  100.000,00  58.467,09  17.606,49  40.860,60  40.860,60  0,00  59.139,40 

Σύνολα ΚΑ: 61-8  59.139,40  0,00  40.860,60  40.860,60  17.606,49  58.467,09  100.000,00  95.000,00  5.000,00 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

62-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  5.900,00  5.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.900,00 

62-62 Παροχές τρίτων  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-6  6.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.900,00  6.900,00  0,00 

62-73 Έργα  3.624.940,00  5.100,00  3.630.040,00  1.218.928,78  0,00  1.218.928,78  1.218.928,78  0,00  2.411.111,22 

Σύνολα ΚΑ: 62-7  2.411.111,22  0,00  1.218.928,78  1.218.928,78  0,00  1.218.928,78  3.630.040,00  5.100,00  3.624.940,00 

62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  10.000,00  35.000,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.000,00  35.000,00  10.000,00 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

Σελίδα 5 από 7 

  "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 

64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 

64-73 Έργα  5.316.615,00  329.786,73  5.646.401,73  1.925.140,25  24.886,06  1.900.254,19  1.900.254,19  0,00  3.746.147,54 

64-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 307.000,00  0,00  307.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  307.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7  4.053.147,54  0,00  1.900.254,19  1.900.254,19  24.886,06  1.925.140,25  5.953.401,73  329.786,73  5.623.615,00 

64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  100.000,00  950.000,00  1.050.000,00  396.996,44  77.321,42  319.675,02  319.675,02  0,00  730.324,98 

64-82 Λοιπές αποδόσεις  210.000,00  810.000,00  1.020.000,00  302.201,05  0,00  302.201,05  302.201,05  0,00  717.798,95 

Σύνολα ΚΑ: 64-8  1.448.123,93  0,00  621.876,07  621.876,07  77.321,42  699.197,49  2.070.000,00  1.760.000,00  310.000,00 

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

69-73 Έργα  0,00  10.000,00  10.000,00  4.052,38  0,00  4.052,38  4.052,38  0,00  5.947,62 

Σύνολα ΚΑ: 69-7  5.947,62  0,00  4.052,38  4.052,38  0,00  4.052,38  10.000,00  10.000,00  0,00 

69-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  62.000,00  62.000,00  121.889,86  60.944,93  60.944,93  60.944,93  0,00  1.055,07 

Σύνολα ΚΑ: 69-8  1.055,07  0,00  60.944,93  60.944,93  60.944,93  121.889,86  62.000,00  62.000,00  0,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.969.170,00  418.000,00  3.387.170,00  3.140.421,15  62,92  3.140.358,23  3.140.358,23  0,00  246.811,77 

70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  4.700,00  4.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.700,00 

70-62 Παροχές τρίτων  167.000,00  1.142.740,00  1.309.740,00  155.773,08  98.788,25  56.984,83  56.984,83  0,00  1.252.755,17 

70-63 Φόροι - τέλη  0,00  76.000,00  76.000,00  510,00  0,00  510,00  510,00  0,00  75.490,00 

70-64 Λοιπά γενικά έξοδα  1.000,00  28.000,00  29.000,00  3.163,79  586,44  2.577,35  2.577,35  0,00  26.422,65 

70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.042.100,00  132.900,00  1.175.000,00  815.498,67  33.618,17  781.880,50  781.880,50  0,00  393.119,50 

Σύνολα ΚΑ: 70-6  1.999.299,09  0,00  3.982.310,91  3.982.310,91  133.055,78  4.115.366,69  5.981.610,00  1.802.340,00  4.179.270,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 222.100,00  218.500,00  440.600,00  8.401,00  0,00  8.401,00  8.401,00  0,00  432.199,00 

70-73 Έργα  199.800,00  269.200,00  469.000,00  109.853,54  32.092,69  77.760,85  77.760,85  0,00  391.239,15 

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 
 0,00  47.100,00  47.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47.100,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7  870.538,15  0,00  86.161,85  86.161,85  32.092,69  118.254,54  956.700,00  534.800,00  421.900,00 

Σελίδα 6 από 7 

  "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 

70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  955.000,00 -510.000,00  445.000,00  480.940,01  217.064,36  263.875,65  263.734,86  140,79  181.124,35 

70-82 Λοιπές αποδόσεις  4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

70-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 76.462.724,00  8.163.026,43  84.625.750,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  84.625.750,43 

Σύνολα ΚΑ: 70-8  84.810.874,78  140,79  263.734,86  263.875,65  217.064,36  480.940,01  85.074.750,43  7.653.026,43  77.421.724,00 

Άλλες υπηρεσίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 

πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

 250.000,00  1.512.921,69  1.762.921,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.762.921,69 

Σύνολα ΚΑ: 9  1.762.921,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.762.921,69  1.512.921,69  250.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  143.327.223,78  140,79  80.373.591,81  80.373.732,60  3.055.729,95  83.429.462,55  223.700.956,38  34.511.391,38  189.189.565,00 

Σελίδα 7 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2016   

           
           
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ        ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
        ΤΗΝ 31/12/2016 

           
ALPHA  (593002002001429) - ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
1.766,39 

     
           
ALPHA  (640002002025837) - ΠΡ ΔΩΔ 1699512 ΗΜΕΡ ΕΙΣΠΡ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
2.713,66 

     
           
ALPHA  (640002002039809) - ΠΡ ΔΩΔ 505000482 ΠΑΙΔ ΣΤ ΚΔΑΠ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
39.131,90 

     
           
ALPHA  (640002002039817) - ΠΡ ΔΩΔ 505000504 ΚΗΦΗ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
4.501,00 

     
           
ALPHA  (640002002039825) - ΠΡ ΔΩΔ 505000512 ΔΙΑΥΛΟΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
5.547,34 

     
           
ALPHA  (640002002039841) - ΠΡ ΔΩΔ 505000539 ΣΑΤΑ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
181.745,72 

     
           
ALPHA  (640002002039868) - ΠΡ ΔΩΔ 505000555 LEO PRO Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
5.246,79 

     
           
ALPHA  (799002002002244) - ΙΑΛΥΣΟΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
35.469,39 

     
           
ALPHA  (799002002006982) - ΠΡ ΔΩΔ 7135521 ΑΠΟΔ ΓΓΠΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,41 

     
           
ALPHA  (913002001000117) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 84231231 ΚΑΛΛΙΘ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
30.721,82 

     
           
ALPHA  (913002002014115) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 87843840 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
73.536,98 

     
           
ALPHA  (913002203000828) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 87905951 ΠΑΡΕΠΙΔ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
748,07 

     
           
EUROBANK ERGASIAS (200091701) - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
69.603,22 

     
           
EUROBANK ERGASIAS (200286177) - ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
23,20 

     
           
EUROBANK ERGASIAS (200286270) - ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
326.255,97 

     
           
EUROBANK ERGASIAS (200345882) - ΠΡ ΤΑΧ ΤΑΜ 893257842 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
125.364,77 

     
           
EUROBANK ERGASIAS (200592022) - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (297/470313-82) - ΚΑΜΕΙΡΟΥ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
32.990,40 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54521200) - ΚΠ ΤΠΔ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
9.206.432,02 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/545254-66) - ΕΑΠ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
2.449,09 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526787) - ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
15.365.139,43 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526860) - ΕΙΣΠΡ ΓΓΠΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
4.208,81 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526944) - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
145.257,23 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527082) - ΣΑΤΑ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
1.145.956,33 

     
           
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527165) - ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
2.037.216,00 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199111) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199218) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199269) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΛΙΝΔΙΩΝ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
60,66 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199315) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΡΟΔΙΩΝ 2 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
10,00 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199404) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡ ΡΟΔΙΩΝ 1 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6388030021380) - ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3880300213860 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
179.901,89 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114093180) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0218606424 ΔΗΦΟΔΩ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
227.964,65 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163242) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0230353425 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163269) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0230354420 ΥΠΕΣΔΔΑ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
140.416,49 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114172811) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0231121420 ΔΕΣΜ ΣΑΤΑ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
37,11 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114178711) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0231800425 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,03 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115832440) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0392087421 Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
33.180,33 

     
           
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115901093) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 0400672421 ΕΑΠ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
777.384,56 

           
ΤΑΜΕΙΟ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
 
ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

 
Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 

 
0,00 
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ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

2.964,39 

     
           
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ (3305017058123) - ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΡΟΔΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,01 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2702616700006015) - ΚΑΤΑΣΚ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

135.724,37 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2710606780001011) - 
ΑΝΕΓ.ΒΡΕΦΟΝΗΠ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606700000010) - ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛ Α/ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

52.616,33 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780022017) - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜ ΕΞΟΠΛ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780027019) - ΒΡΕΦ.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780029011) - ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΔΗΜ.ΣΧΟ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780030012) - ΑΝΕΓΕΡΣΗ 20ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ 
ΟΛΟΗΜ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780038013) - 
ΟΛΟΚΛ.ΑΠΟΚΑΤ.ΚΤΗΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780043010) - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΚ/ΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

19.589,60 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780002013) - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛ. Κ ΠΡΟΜ. ΕΞ, 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780025019) - ΠΡΟΜ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ ΣΤΑΘ 
ΠΟΔΗΛ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780028023) - ΠΡΟΜΗΘ.ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤ.ΕΞΟΠΛ.ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤ ΧΩΡΩΝ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780029014) - ΑΝΑΠΛ. ΣΤΟ ΙΣΤΟΡ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣ.ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780050011) - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 
ΘΕΣΗ ΦΩΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

8.907,93 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2713606700019010) - ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ 
Α/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 22/11-25/11 & 4/12/2013 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

155.237,81 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2713606780028010) - 
ΒΡΕΦΟΝ,ΣΤΑΘΜ.ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2716606710001017) - ΛΕΙΤ. ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞ. 
ΓΥΝΑΙΚ. ΘΥΜ. ΒΙΑΣ Δ.Ρ. 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

70.888,24 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2716606710002013) - ΛΕΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒ. 
ΥΠΟΣΤΗΡ. ΓΥΝΑΙΚ. ΘΥΜ. ΒΙΑΣ Δ.Ρ. 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

39.669,34 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (3012106180041012) -  ΕΞΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (3012106180076019) - ΕΞΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (3516109380053023) - ΑΠΟΚΕΝ. ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΟΦ. 
ΒΑΣ. ΥΛΙΚ. ΣΥΝΔΡ.(ΤΕΒΑ) 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

36.216,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (514157100004021) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

7.560,95 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (712145580002012) - ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Ε.Τ.Α. ΞΕΝΩΝΑΣ Διαθέσιμο 

Υπόλοιπο: 
0,00 

     
           
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (712145580027010) - ΕΠΙΧ. ΕΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Διαθέσιμο 
Υπόλοιπο: 

0,00 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   30.730.356,63 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2016 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕΣ) 

ΧΕΠ Είδος Αξ. 
Αριθμός 

Αξ. 
Τράπεζα Δικαιούχος 

Κατάσταση 

Αξ. 

Ημ. 

Έκδοσης 

Ημ. 

Εξόφλησης 
Ποσό 

2849 Πληρ. Επ. 39350285-6 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.-

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 

Π & E. OE- 

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ 

Ανεξόφλητο 29/12/2016   385,16 

2452 Πληρ. Επ. 39350264-3 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. Ανεξόφλητο 29/12/2016   369,94 

3278 Πληρ. Επ. 39717453-5 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. Ανεξόφλητο 29/12/2016   352,51 

3445, 

3448 
Πληρ. Επ. 39717471-3 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ανεξόφλητο 29/12/2016   746,80 

2319 Πληρ. Επ. 39350251-1 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Ανεξόφλητο 19/10/2016   250,00 

      
Σύνολο: 2.104,41 
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«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Σήμερα την 31
η
 Δεκεμβρίου 2016 στα κεντρικά γραφεία της Ταμειακής Υπηρεσίας 

Δήμου Ρόδου καταμετρήθηκαν τα μετρητά και οι τυχόν εισπρακτέες επιταγές που 

υπήρχαν στα χρηματοκιβώτια όλων των εισπρακτικών σημείων του Δήμου και 

ευρέθησαν να ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 

τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2.964,39€). 

Συγκεκριμένα, ευρέθησαν: 

Α)  Χαρτονομίσματα συνολικού ποσού 2.960,00€ κατανεμημένα ως εξής: 

 

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ   ΤΩΝ  : 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

100 € 8      800,00 

50 € 25   1.250,00 

20 € 45      900,00 

10 € 1        10,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.960,00 € 

                                                                                                                                                            

Β) Κέρματα συνολικού ποσού 4,39€ κατανεμημένα ως εξής : 

ΚΕΡΜΑΤΑ 

ΤΩΝ  : 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

   2 € 2      4,00 

0,2 € 1       0,20 

0,10 € 1       0,10 

0,05 € 1        0,05 

0,02€ 2         0,04 

   ΣΥΝΟΛΟ                        4,39 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ:                2.964,39€.» 

  

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

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την, υπ’ αριθμ. 2/79124/28-09-2017, 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  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον προέλεγχο Απολογισμού για το οικ. έτους 2016, Δήμου Ρόδου, 

βάσει της εισηγήσεως της Δημοτικής Ταμία του Δήμου Ρόδου, κας Κατσαρά 

Ανθής με αρ. πρωτ. 2/79124/28-09-2017, 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 2016, με τίτλο 

«ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικ. έτους 2016, ο οποίος έπεται του 

αντιστοίχου Ανακεφαλαιωτικού.  

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικ. έτους 2016, ο οποίος έπεται 

του αντιστοίχου Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με Λογιστικά Υπόλοιπα την 31/12/2016 εκάστου Τραπεζικού 

Λογαριασμού Δήμου Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2016». Στον εν λόγω Πίνακα έχει 

συμπεριληφθεί με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ» το σύνολο των μετρητών και 

εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31.12.2016 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 31.12.2016 με τίτλο «ΛΙΣΤΑ 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2016 (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 31.12.2016 Πρωτόκολλο Καταμέτρησης Μετρητών που υπήρχαν στο 

χρηματοκιβώτιο του Δ. Ρόδου την αυτή ημερομηνία. 

7. Επτά (7) Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2016 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , 

ΛΗΞ (από είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη 

κρατήσεων Μισθοδοσίας)).  

8. Επτά (7) Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2016 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , 

ΛΗΞ (από είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη 

κρατήσεων Μισθοδοσίας)). 

9. Δύο (2) Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. 

έτους 2016 (Σειράς Α - ελεγμένα προληπτικά και Άνευ Σειράς - μη ελεγμένα 

προληπτικά). 

 

ΘΕΜΑ 13o                    Απόφ. Αρ: Ορθή Επανάληψη 563 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΗΞΠΩ1Ρ-ΛΦ7) 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Α.Ε.» 

για την υπαγωγή της στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών της σύμφωνα με  τον Ν. 4483/2017. 
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 (Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/79120/28-09-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79120/28-09-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/69337/31.08.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Α.Ε.»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 3589 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 109.187,79 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Α.Ε.» με 

ΑΦΜ 094271635 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 

109.187,79 €  πλέον προσαυξήσεων, σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79120/28-09-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094271635 

για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 109.187,79 € πλέον προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν. 4483/2017 και την καταβολή του ποσού αυτού σε εκατό (100) 

μηνιαίες δόσεις.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                  Απόφ. Αρ: Ορθή Επανάληψη 564 / 2017 (ΑΔΑ: ΨΣΖΘΩ1Ρ-ΦΒΧ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» για την υπαγωγή της στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της στο 

Δήμο Ρόδου, βάσει του Ν. 4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/79112/28-09-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79112/28-09-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/69105/31.08.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Α.Ε. »  

Έχοντας υπόψη: 

4. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

5. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

6. Τα στοιχειά διακανονισμού 3582 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 63.958,49 € πλέον προσαυξήσεων. 
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Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094387693 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  

βεβαιωμένων ποσών ύψους 63.958,49 €  πλέον προσαυξήσεων, σε εφάπαξ καταβολή μίας (1) δόσης».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79112/28-09-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» 

με ΑΦΜ : 094387693 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 63.958,49 € πλέον προσαυξήσεων, 

στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού, εφάπαξ 

με καταβολή μίας (1) δόσης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                     Απόφ. Αρ: Ορθή Επανάληψη 565 / 2017(ΑΔΑ: 7ΙΑΝΩ1Ρ-ΙΨΡ) 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της  στο Δήμο 

Ρόδου σύμφωνα με το Ν. 4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/79111/28-09-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79111/28-09-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/70124/04.09.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. »  

Έχοντας υπόψη: 

7. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

8. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

9. Τα στοιχειά διακανονισμού 3607 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 116.375,21 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 092649917 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  

βεβαιωμένων ποσών ύψους 116.375,21 €  πλέον προσαυξήσεων, σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79111/28-09-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

με ΑΦΜ : 092649917 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 116.375,21 €  πλέον προσαυξήσεων, 

στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε 

εκατό (100) μηνιαίες δόσεις. 

 

 

  

ΘΕΜΑ 16o                     Απόφ. Αρ: Ορθή Επανάληψη 566 / 2017 (ΑΔΑ: 7Γ5ΦΩ1Ρ-ΩΚΜ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΦΟΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για την υπαγωγή σε ρύθμιση  των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο 

Ρόδου, βάσει του Ν. 4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/79107/28-09-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79107/28-09-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/77585/26.09.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΕΛΑΦΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. »  

Έχοντας υπόψη: 

10. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

11. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

12. Τα στοιχειά διακανονισμού 3801 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 59.970,99 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΕΛΑΦΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ 800454442 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών 

ύψους 59.970,99 €  πλέον προσαυξήσεων, σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79107/28-09-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΕΛΑΦΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» με 

Α.Φ.Μ.:800454442 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 59.970,99 €  πλέον προσαυξήσεων, στη 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε εκατό 

(100) μηνιαίες δόσεις. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 17o                        Απόφ. Αρ: Ορθή Επανάληψη 567 / 2017(ΑΔΑ: Ψ45ΡΩ1Ρ-8ΧΜ) 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΞΤΕ ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.» για 

την υπαγωγή της σε ρύθμιση  των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου, βάσει του Ν. 

4483/2017. 
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(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/79109/28-09-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79109/28-09-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/72135/08.09.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΞΤΕ ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. »  

Έχοντας υπόψη: 

13. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

14. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

15. Τα στοιχειά διακανονισμού 3666 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 70.405,63 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΞΤΕ ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε»  με 

ΑΦΜ 094215557 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 

70.405,63 €  πλέον προσαυξήσεων, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις (προκαταβάλλοντας έναντι της 

ρυθμίσεως το ποσό των 14.667,85€)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79109/28-09-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.» με 

Α.Φ.Μ.: 094215557 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 70.405,63 €  πλέον προσαυξήσεων, στη 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε είκοσι 

τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις (προκαταβάλλοντας έναντι της ρυθμίσεως το ποσό των 14.667,85€). 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο                                                         Απόφ. Αρ: 568/2017 (ΑΔΑ: 6ΒΗΗΩ1Ρ-ΠΛΩ) 

Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής παράστασης του κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου στο 

Συμβούλιο Επικράτειας στις 19-10-2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 15-4-

2015 και με αριθμό κατάθεσης 1718/2015 έφεσης του Σαρρή Εμμανουήλ, που στρέφεται εναντίον του 

Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 193/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και 

απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/77188/25-09-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/77188/25-09-2017 γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 19-10-2017 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 15-4-2015 και με αριθμό κατάθεσης 1718/2015 

έφεσης του Σαρρή Εμμανουήλ, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 

193/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και απευθύνεται στο Συμβούλιο 

Επικρατείας.    
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1. Ο Σαρρής Εμμανουήλ του Νικολάου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 21-11-2013 και με 

αριθμό κατάθεσης 409/2013 αίτηση ακύρωσης, που απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την 

οποία ζητούσε την ακύρωση της με αριθμό 2482/16-8-2013 απόφασης του Δημάρχου Ρόδου, με την οποία 

ανακλήθηκε ο διορισμός του, για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν. 

2. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 193/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 

οποία απέρριψε αυτήν, εναντίον δε αυτής ο Σαρρής Εμμανουήλ άσκησε την 15-4-2015 και με αριθμό 

κατάθεσης 1718/2015 έφεσή του, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Συμβούλιο 

Επικρατείας (Τμήμα Γ΄), δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 19-10-2017. 

3. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά 

της παραπάνω έφεσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με 

πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 

19-10-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 

εκπροσωπήσουμε το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την 

απόρριψη της παραπάνω έφεσης.  

4. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 18-10-2017 μέχρι 19-10-2017 για να παραστώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω έφεσης, ήτοι στις 19-10-2017, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη 

ποσού 350 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/77188/25-09-2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράσταση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου, στο 

Συμβούλιο Επικράτειας στις 19-10-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της από 15-4-2015 και με αριθμό 

κατάθεσης 1718/2015 έφεσης του Σαρρή Εμμανουήλ, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με 

αριθμό 193/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας.   

Χορηγεί στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο άδεια για να μεταβεί στην 

Αθήνα στις 18-10-2017 μέχρι 19-10-2017 για να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο 

της αμέσως παραπάνω έφεσης, ήτοι στις 19-10-2017.  

Η διάθεση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6422.0001 ποσού 350,00 € έχει γίνει με την απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής αρ. 554/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο                                                        Απόφ. Αρ: 569 / 201  ΑΔΑ: ΩΘΜΓΩ1Ρ-ΦΗ5 

Ανάκληση της με αριθ. 400/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2
ου

 πρακτικού 

του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/73704/13-09-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», με αρ. πρωτ.: 16/73704/13-09-2017, ως κατωτέρω: 
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 «ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄ αρ.: 400/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 

2
ου

 Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». 

      Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Οι όροι διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»,  προϋπολογισμού 122.922,00€, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 123/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.: 57/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3. Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη επιτυχώς στις 18-05-2017. 

4. Με την υπ΄αρ.: 261/29-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»,  από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης 

του έργου η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με ποσό προσφοράς 

35.686,98 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 64,00%. 

5. Με το υπ΄αρ.: 16/46618/19-6-2017 εισερχόμενο έγγραφο η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε  στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών σε σφραγισμένο φάκελο 

τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

6. Με την υπ΄αρ.: 400/04-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της εργολήπτριας 

εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (οριστικός μειοδότης). 

7. Με το υπ΄αρ.: 16/62551/8-8-2017 εισερχόμενο έγγραφο η εργολήπτρια εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών σε σφραγισμένο φάκελο 

τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. 

8. Με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/64055/14-8-2017 η επιτροπή (κατ’ εφαρμογή του Ν.4250/2014) διενήργησε 

δειγματοληπτικό έλεγχο στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του ΤΣΜΕΔΕ, νυν ΕΦΚΑ  για την υπ’ 

αριθμό πρωτ. 631/01-06-2017 ασφαλιστική ενημερότητα και 632/01-06-2017 περί βεβαίωσης μη 

απασχόλησης μισθωτών μηχανικών.  

9. Με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/65123/21-8-2017 έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών αναφέρεται ότι η 

μειοδότρια εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά σε 

δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Ν. 4412/2016: «iii) αν από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας», αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 

και 104 του Ν. 4412/2016. 

       

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε: 

1. Στην ανάκληση της υπ΄ αρ.: 400/04-07-2017 απόφασης σας περί κατακύρωσης της σύμβασης του 

έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

(οριστικός μειοδότης), 

2. Στην κατάπτωση της υπ΄ αρ.: 60879/12-04-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, 

ποσού 1.983,00€ της Εταιρείας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

3. Στην εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 

Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και 

την υπ΄ αρ.: 261/29-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη, όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 58,60%.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/73704/13-09-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο: 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», με θέμα “ Ανάκληση της υπ΄ αρ.: 400/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής, περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»”,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν 

οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ.261/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 Την με αριθ. 400/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε οριστικός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 400/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2
ου

 

Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», διότι σύμφωνα με το υπ΄ αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των 

Επιτροπών Διαγωνισμών,  η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» συμμετείχε με μη 

έγκυρα δικαιολογητικά σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου,  

Β) Εγκρίνει την κατάπτωση της υπ΄ αρ.: 60879/12-04-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ, ποσού 1.983,00 € της εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αρ.: 261/29-05-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» με 

μέση έκπτωση 58,60%. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 20o                                               Απόφ. Αρ: 570 / 2017 (Α.Δ.Α.: 6ΟΞΧΩ1Ρ-ΧΗ3) 

Ανάκληση της με αριθ. 449/25-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2
ου

 

πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/73822/14-09-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
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ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» , με αρ. πρωτ.: 16/73822/14-09-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ΄αρ.: 449/25-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 

2
ου

 Πρακτικού Επιτροπής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ». 

      Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ»,  προϋπολογισμού 

74.400,00 €, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ.: 117/24-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.: 88/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3. Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη επιτυχώς στις 29-05-2017. 

4. Με την υπ΄αρ.: 335/12-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ»,  από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης του έργου 

η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με ποσό προσφοράς 21.897,78 € 

(χωρίς απροβλεπτα, αναθεωρηση και Φ.Π.Α.24%) και μέση έκπτωση 58,00%. 

5. Με το υπ΄αρ.: 16/56225/18-07-2017 εισερχόμενο έγγραφο η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

6. Με την υπ΄αρ.: 449/25-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της εργολήπτριας 

εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (οριστικός μειοδότης). 

Η Επιτροπή όμως έλαβε υπόψη το υπ΄αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών 

Διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

συμμετείχε με μη έγκυρα δικαιολογητικά σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου. Μεταξύ των μη 

έγκυρων δικαιολογητικών ήταν και η υπ΄αρ.: 431/12-04-2017 ασφαλιστική ενημερότητα (μέλους) του 

ΕΦΚΑ που κατέθεσε η Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με την 16/56225/18-07-2017 

αίτησή του. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει, βάσει του άρθρου 22 της Διακήρυξης ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού για την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Ν. 4412/2016: «iii) αν από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας», αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 

και 104 του Ν. 4412/2016. 

        Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε: 

1. Στην ανάκληση της υπ΄αρ.: 449/25-07-2017 απόφασης σας περί κατακύρωσης της σύμβασης του 

έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

(οριστικός μειοδότης), 

2. Στην κατάπτωση της υπ΄αρ.: 61141/26-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, 

ποσού 1.200,00€ της Εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

3. Στην εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄αρ.: 335/12-06-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 
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Εταιρεία: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 28.015,48 € για εργασίες 

και Γ.Ε. & Ο.Ε. (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 20%) και μέση έκπτωση 46,266%.» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/73822/14-09-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», με θέμα “Ανάκληση της υπ΄ αρ.: 449/25-07-2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού Επιτροπής του έργου: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ»”,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 117/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν 

οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 335/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 Την με αριθ. 449/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε οριστικός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 449/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2
ου

 

Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», διότι σύμφωνα με το υπ΄ αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο 

των Επιτροπών Διαγωνισμών,  η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» συμμετείχε 

με μη έγκυρα δικαιολογητικά σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου,  

Β) Εγκρίνει την κατάπτωση της υπ΄ αρ.: 61141/26-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ, ποσού 1.200,00 € της εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

Γ) Εξουσιοδοτεί  τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αρ.: 335/12-06-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», όπου δεύτερος προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 28.015,48 € για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε. (χωρίς 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 20%) και μέση έκπτωση 46,266%.» 

 

 

ΘΕΜΑ 21o                                                  Απόφ. Αρ: 571 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΚΕΨΩ1Ρ-ΧΚΤ) 

Ανάκληση του Γ) σκέλους της με αριθ. 535/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» και διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης 

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/75531/19-09-2017) 
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ο ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ», με αρ. πρωτ.: 16/75531/19-09-2017, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, ως 

κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση του Γ) σκέλους της υπ΄ αρ.: 535/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ». 

Έχοντας υπόψη ότι: 

1. Οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ»,  προϋπολογισμού 60.000,00 €, εγκρίθηκαν 

με την υπ΄ αρ.: 108/24-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.: 77/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3. Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη επιτυχώς στις 31-05-2017. 

4. Με την υπ΄αρ.: 321/12-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ»,  από το οποίο προέκυψε προσωρινός μειοδότης του έργου η 

εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με ποσό προσφοράς 24.677,59 € προ ΦΠΑ 

και μέση έκπτωση 49,00%. 

5. Με την υπ΄αρ.: 16/56219/18-07-2017 αίτηση η εργολήπτρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

6. Με την υπ΄αρ.: 482/17-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2
ο
  Πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης της σύμβασης του παραπάνω έργου υπέρ της εργολήπτριας 

εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» (οριστικός μειοδότης). 

Η Επιτροπή όμως έλαβε υπόψη το υπ΄αρ.: 16/65123/21-08-2017 έγγραφο των Επιτροπών Διαγωνισμών, 

σύμφωνα με το οποίο η μειοδότρια εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» συμμετείχε με μη 

έγκυρα δικαιολογητικά σε δημοπρασίες έργων του Δήμου Ρόδου. Μεταξύ των μη έγκυρων δικαιολογητικών 

ήταν και η υπ΄αρ.: 435/12-04-2017 ενημερότητα του ΕΦΚΑ που κατέθεσε η Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με την 16/56219/18-07-2017 αίτησή του. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει, βάσει του άρθρου 22 της Διακήρυξης ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του Ν. 4412/2016: «iii) αν από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της  

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας», αλλά και τις διατάξεις 

των άρθρων 72, 73, 74, 75, 76, 77, 103 και 104 του Ν. 4412/2016. 

8. Με την υπ΄ αρ.: 16/71238/6-9-2017 εισήγησή της η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε «Ανάκληση της 

υπ΄ αρ.: 482/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού του Διαγωνισμού 

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ». 

9. Με την υπ΄ αρ.: 535/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού: Α) ανακαλείται η υπ΄ αρ.: 482/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» στη μειοδότρια Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», Β) εγκρίνεται η κατάπτωση της υπ΄ αρ.:  61142/26-05-2017 Εγγυητικής 

Επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, ποσού 968,00 € της Εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε» υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και Γ) εξουσιοδοτείται η Δ/νση Τεχνικών Έργων να προσκαλέσει τον 

αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη και συγκεκριμένα την Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως διαπίστωσε ότι στην υπ΄ αρ.:16/71238/6-9-2017 εισήγησή της, εκ 

παραδρομής ανέφερε ως αμέσως επόμενο προσωρινό μειοδότη της Εταιρείας:  «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ 



   

 281 

& ΣΙΑ Ε.Ε» την Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 28.548,58 € προ ΦΠΑ 

και μέση έκπτωση 41,00%. 

Σύμφωνα όμως με την υπ΄αρ.: 321/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του 1
ου

 

Πρακτικού του Διαγωνισμού, την αμέσως μεγαλύτερη έκπτωση μετά την Εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» προσέφεραν δυο διαγωνιζόμενοι με ισότιμες προσφορές και συγκεκριμένα η 

Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ο εργολήπτης: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με ποσό 

προσφοράς 28.548,58 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 41,00%. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε: 

1. Στην ανάκληση του Γ) σκέλους της υπ΄αρ.: 535/12-9-2017 απόφασής σας που αφορά την 

εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» και συγκεκριμένα την Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.». 

2. Στη διενέργεια κλήρωσης στην παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές και συγκεκριμένα των εργοληπτών: 

«ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», για την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων με τις ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 η) της Διακήρυξης.  

3. Στην εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον προσωρινό 

μειοδότη που θα προκύψει από την ανωτέρω κλήρωση για την κατάθεση των δικαιολογητικών.». 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος, διενεργεί δημόσια κλήρωση παρουσία των παρόντων μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και των  κ. Κορκίδα Ανδρέα και κ. Ρεΐση Ηλία, εκπρόσωπο της εταιρείας  

«ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  προσωρινό μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ». Για το λόγο αυτό συντάσσεται το παρακάτω 

πρακτικό: 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ» 

Στη Ρόδο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και κατά την διάρκεια της 44
ης 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 4 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2017 και ώρα 11.30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 

2) Το άρθρο 4.1 η)  της Διακήρυξης 

διενήργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού  για την εκτέλεση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ» ανάμεσα στους «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και  στην εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», οι προσφορές των οποίων ταυτίζονται απόλυτα. 

Παρόντες ήταν:   

1. Ο κ. Κορκίδας Ανδρέας,  

2. Ο κ. Ρεΐσης Ηλίας, εκπρόσωπος της εταιρείας  «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

Από την δημόσια κλήρωση προέκυψε ότι: 

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. «Κορκίδας Ανδρέας» με ποσό προσφοράς 28.548,58€  προ ΦΠΑ 

και  με μέση έκπτωση 41,00%». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ.Διακοσταματίου Σάββα  του 

κ.Κορκίδα Ανδρέα  και του κ. Ρεΐση Ηλία, εκπροσώπου της εταιρείας «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την υπ’ αριθμ. 16/75531/19-09-2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. 

ΙΣΙΔΩΡΟΥ», για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 108/2017 (ΑΔΑ: 7175Ω1Ρ-ΤΨΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 321/2017 (ΑΔΑ: 78ΜΒΩ1Ρ-Ι6Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», καθώς επίσης και την αμέσως μεγαλύτερη έκπτωση 

μετά την Εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» προσέφεραν δυο διαγωνιζόμενοι με 

ισότιμες προσφορές και συγκεκριμένα η Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ο 

εργολήπτης: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με ποσό προσφοράς 28.548,58 € προ ΦΠΑ και μέση 

έκπτωση 41,00%. 

 Την με αριθ. 482/2017 (ΑΔΑ: 6ΚΗΩΩ1Ρ-ΠΥΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε οριστικός μειοδότης η 

εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

 Την με αριθμ. 535/2017 (ΑΔΑ Ω1ΨΥΩ1Ρ-44Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου Α) 

ανακαλείται η υπ΄ αρ.: 482/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της 

σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» στη μειοδότρια Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», Β) 

εγκρίνεται η κατάπτωση της υπ΄ αρ.:  61142/26-05-2017 Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής του 

ΤΜΕΔΕ, ποσού 968,00 € της Εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής και Γ) εξουσιοδοτείται η Δ/νση Τεχνικών Έργων να προσκαλέσει τον αμέσως 

επόμενο προσωρινό μειοδότη και συγκεκριμένα την Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 Την με αριθμ. 16/71238/6-9-2017 εισήγησή της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναφέρει ότι εκ 

παραδρομής ορίστηκε ο αμέσως επόμενος προσωρινός μειοδότης της Εταιρείας:  «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» η Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 

28.548,58 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 41,00%. 

 την κλήρωση που διεξήχθη παρουσία των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α. Ανακαλεί το Γ) σκέλος της υπ΄αρ.: 535/12-9-2017 απόφασής της Οικονομικής Επιτροπής  που αφορά 

την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» και συγκεκριμένα την Εταιρεία: «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Β) Εγκρίνει το από 04/10/2017 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής που προέκυψε από τη  

δημόσια κλήρωση, ως ακολούθως: 

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ» 

Στη Ρόδο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και κατά την διάρκεια της 44
ης 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 4 του μηνός Οκτωβρίου του 

έτους 2017 και ώρα 11.30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 

2) Το άρθρο 4.1 η)  της Διακήρυξης 

διενήργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού  για την 

εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» ανάμεσα στους «ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και  στην εταιρεία «ΡΕΪΣΗΣ 

ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», οι προσφορές των οποίων ταυτίζονται απόλυτα. 

Παρόντες ήταν:   

1. Ο κ. Κορκίδας Ανδρέας,  

2. Ο κ. Ρεΐσης Ηλίας, εκπρόσωπος της εταιρείας  «ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Από την δημόσια κλήρωση προέκυψε ότι: 
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Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. «Κορκίδας Ανδρέας» με ποσό προσφοράς 28.548,58€  προ 

ΦΠΑ και  με μέση έκπτωση 41,00%». 

 

Γ) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, που προέκυψε από τη 

δημόσια κλήρωση, στον «ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΝΔΡΕΑ» με μέση έκπτωση 41,00% και με ποσό 

προσφοράς 28.548,58 € (προ ΦΠΑ),  

 

Δ) Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 22o                                                    Απόφ. Αρ: 572 / 2017 ΑΔΑ: 7Δ6ΗΩ1Ρ-Ρ6Θ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/74707/15-09-2017) 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό (14/09/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

16/74707/15-09-2017, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 

 Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 63,137% 

2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Πατατούκου Μαρίας) 

                         

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα Πέμπτη  14 

του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

 1) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

 2) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

 3) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με την υπ’ 

αρ.: 312/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 319/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται 

στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 
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  Με την υπ’ αριθμό 442/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/606908/01-08-2017 έγγραφό 

της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 

23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/63735/11-8-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ποινικά Μητρώα των Σάββα Μακρής,  Φράγκιου Βόζου και 

Φίλιππου Μακρή 

23.3α 

2 Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

4 Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

5 Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού 

δικτύου ύδρευσης Καλαβάρδα» 

23.3β 

6 Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Αξιοποίηση πηγής άρδευσης στη 

Δ.Κ. Ασκληπιείου» 

23.3β 

7 Ενημερότητα ΙΚΑ έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης 

Πουλουδιάς Ν.5» 

23.3β 

8 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ των στελεχών της εταιρείας 

(Κωστίνης Δημήτριος και Βόζος Φράγκιος). 

23.3β 

9 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κωστίνη Δημήτριου 

του Μιχαήλ 

23.3β 

10 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Βόζου Φράγκιου του 

Αλκιβιάδη 

23.3β 

11 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Μακρή Φιλίππου του 

Σάββα 

23.3β 

12 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) του Μακρή 

Σάββα του Φιλίππου  

23.3β 

13 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης 

23.3γ 

14 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης 

23.3γ 

15 Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Κωστίνη Δημήτριου για 

επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 

16 Πιστοποιητικό Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. του Βόζου Φράγκιου για 

επαγγελματική διαγωγή 

23.3ε 

17 Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  

αποκλεισμό της εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016 

22.Α.9. & 23.3ε 

18 Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23, 23.9 

19 Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. 

Συμβάσεων και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.5α 

20 Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων  23.5α 

21 Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Αντικατάσταση 

καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης Καλαβάρδα» 

23.5β 

22 Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Αξιοποίηση πηγής 

άρδευσης στη Δ.Κ. Ασκληπιείου» 

23.5β 

23 Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Αξιοποίηση γεώτρησης 

Πουλουδιάς Ν.5» 

23.5β 

24 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τις τροποποιήσεις 

αυτού. 

23.8 

25 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 
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  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης 

τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
  Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ 

της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/74707/15.09.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 319/2017 (ΑΔΑ: 7Θ32Ω1Ρ-9Ψ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. Ορθή 442/2017 (ΑΔΑ: 6Θ0ΠΩ1Ρ-ΣΕΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός 

μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 63,137 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

 

 

ΘΕΜΑ 23o                                                 Απόφ. Αρ: 573 / 2017( Α.Δ.Α.: 6737Ω1Ρ-Λ6Α) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/75893/20-09-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (20/09/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/75893/20-09-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» 
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Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

3) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» στην 

εταιρεία “ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” με μέση έκπτωση 58,000% 

4) Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Σεβαστής Λουκά) 
 

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη, 20 του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/21995/27-03-2017, ΑΔΑ: 

7Τ3ΔΩ1Ρ-Ω3Γ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου  

2) Κυρκούση Σουλτάνα , Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος  

3) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 83/3-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 128/24-3-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης 

για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης.  

Με την υπ΄ αριθμό 421/17-07-2017 (ΑΔΑ: 70ΡΓΩ1Ρ-3ΩΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1ο Πρακτικό του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι Ο Ε.Δ.Ε. 

ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/59033/06-07-2017 έγγραφο της κάλεσε 

την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 

23.10 της Διακήρυξης η οποία με τα αρ. Πρωτ. 16/63175/09.08.2017 έγγραφό του υπέβαλε σε σφραγισμένο 

φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

1.  Ποινικό Μητρώα Χατζηκάλφας Νικόλαος  23.3α 

2.  Φορολογική Ενημερότητα 23.3β 

3.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ 23.3β 

4.  Υπευθ. Δήλωση για το ανεκτέλεστο με αναγραφόμενα τα υπό εκτέλεση έργα 23.3β 

5.  
 Βεβαίωση  ανεκτέλεστου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ »  
23.3β 

6.  
Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»  
23.3β 

7.  
Βεβαίωση  ανεκτέλεστου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ» 
23.3β 

8.  
Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ» 
23.3β 

9.  
Βεβαίωση  ανεκτέλεστου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΨΕΩΝ 1
ου

 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩ» 
23.3β 
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α/α Είδος Δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

10.  
Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 1
ου

 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩ» 
23.3β 

11.  
Βεβαίωση  ανεκτέλεστου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1

ου
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩ» 
23.3β 

12.  
Βεβαίωση  ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩ» 
23.3β 

13.  Υπεύθυνη δήλωση μη απασχόλησης προσωπικού 23.3β 

14.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Χατζηκάλφα Ν. 23.3β 

15.  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Μέλλιου Π.  23.3β 

16.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 

μη παύσης πληρωμών, διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης  
23.3γ 

17.  
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης & μη αναγκαστικής 

διαχείρισης  
23.3γ 

18.  
Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης για επαγγελματική διαγωγή, & μη καταδίκης 

σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, για Χατζηκάλφα Ν., Μέλλιο Π. 
23.3γ 

19.  
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό σύμφωνα με 

άρθρο 74 Ν4412/2016 
23.3γ 

20.  Βεβαίωση ΜΕΕΠ  
23.4,23.5 

23.6,23.9 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης 

υπέρ της εργολήπτριας επιχείρησης: «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/75893/20.09.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για 

την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 128/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΝΔΩ1Ρ-7ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 421/2017 (ΑΔΑ: 70ΡΓΩ1Ρ-3ΩΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός 

μειοδότης ο  «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», 
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 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού ο προσωρινός μειοδότης 

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,  με μέση έκπτωση 58,000 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 
 

 

ΘΕΜΑ 24o                                                        Απόφ. Αρ: 574/ 2017 (ΑΔΑ: ΨΠ9ΛΩ1Ρ-ΣΛ2) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/75914/20-09-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (08/09/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/75914/20-09-2017, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»   

 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο 

Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων 

εκτός πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται:  

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης 

για την κατασκευή του έργου: 

     «Συντήρηση σχολικών μονάδων εκτός πόλεως Ρόδου» στην εταιρεία “ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε” με μέση έκπτωση 

58,471%. 
2) Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Νικόλαου Παυλούς) 
 

«2
Ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα 08 του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2017 οι παρακάτω: 

1) Παυλούς Νικόλαος , Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Ράμος Βασίλειος , Τοπογράφος  Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 203/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 281/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών 

όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης.  

Με την υπ΄αρ.453/2017 (ΑΔΑ6ΒΒΧΩ1Ρ-8Ρ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο 

Πρακτικό του έργου :«Συντήρηση σχολικών μονάδων εκτός πόλεως Ρόδου»  σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Τσακίρης Ε.Ε». 

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/62205/07-08-2017 

έγγραφο της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης, η οποία με τα αρ. Πρωτ. 16/63642/11-08-2017 έγγραφό της 

υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα (Τσαμπίκου Τσακίρη,Γιώτη Μαρίας και Σάββα 

Τσακίρη) 

                         23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Τσακίρη Τ. 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της Γιώτη Μ. 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ραδιώτη Ευ.  23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤEΕ του Τσακίρη Τ για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ της Γιώτη Μ .για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤEΕ του Ραδιώτη Ευ για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης 

υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας:  

«Τσακίρης Ε.Ε». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αριθμ. 16/75914/20.09.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 281/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΝΔΩ1Ρ-7ΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 453/2017 (ΑΔΑ: 6ΒΒΧΩ1Ρ-8Ρ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινή 

μειοδότρια εταιρεία η  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια 

εταιρεία  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 58,471 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 25o                                                  Απόφ. Αρ: 575/ 2017 (ΑΔΑ: ΨΥΡ9Ω1Ρ-ΜΑΖ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/76439/21-09-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (20/09/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/76439/21-09-2017, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών 

ενοτήτων ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου»  

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το 

υπ΄ αριθμόν 16/63177/09-08-2017 έγγραφό του, για το έργο  

«Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών ενοτήτων ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου » , σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων δημοτικών ενοτήτων ανατολικής 

πλευράς νήσου Ρόδου» στον  «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μέση έκπτωση 36% 

2. Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

 

«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Τετάρτη 20 

του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

 

1)Βασιλώττος Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε ως Πρόεδρος  

2) Λαός Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος   

3)Παροικάκη Βασιλική , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος  

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», Προϋπ: 

15.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 127/ 24-03-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 4.2 της διακήρυξης για 

την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της 

διακήρυξης. 

 

Με την υπ΄ αριθμόν 420/17-07-2017 (ΑΔΑ 7Ι54Ω1Ρ-Ψ3Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι ο 

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 
 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/59092/26-07-2017 

έγγραφο της κάλεσε τον Προσωρινό Ανάδοχο   να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης ο οποίος με το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 16/63177/09-08-2017 έγγραφό του 

υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:    
  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο (Χατζηκάλφας Νικόλαος)  23.3α                          

Φορολογική Ενημερότητα  23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ  23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων 

δήμου Λέρου», «Αποκατάσταση – συντήρηση πολιτιστικού κέντρου 

Πυλίου», «Συντήρηση – αποκατάσταση 1
ου

 Λυκείου Κω», «Συντήρηση 

αποκατάσταση 1
ου

 Γυμνασίου Κω 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών  23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Χατζηκάλφα Νικόλαου 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(χωρίς προσωπικό) 

23.3β 

Υπεύθυνη δήλωση (δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού) 

23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Χατζηκάλφα Νικόλαου για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Μέλλιου Παναγιώτη για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ  του αναδόχου  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων  για τα  

υπό εκτέλεση έργα 

23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου για τα ανωτέρω έργα 23.4,23.5,23.6,23.9 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και 

εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ του : «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/76439/21.09.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 127/2017 (ΑΔΑ: ΩΣ2ΠΩ1Ρ-ΥΧΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 420/2017 (ΑΔΑ: 7Ι54Ω1Ρ-Ψ3Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης ο  

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στο προσωρινό μειοδότη 

«ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,  με μέση έκπτωση 36 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

 
 

ΘΕΜΑ 26o                                                   Απόφ. Αρ: 576/ 2017 (ΑΔΑ: Ψ083Ω1Ρ-Χ2Ο) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/76967/22-09-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ», μέσω της 

οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (22/09/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη 

με αρ. πρωτ.: 16/76967/22-09-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου 

Γενναδίου», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016.  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της Σύμβασης 

για την κατασκευή του έργου: 

«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» στην εταιρεία “Κάσδαγλης Χριστόφορος και Σια 

Ε.Ε” με μέση έκπτωση 60,858%. 

2) Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

Συνημμένα: 

-Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Χατζηνικόλα Αντώνιου) 

 

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 22 του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) ) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως 

Πρόεδρος   

2) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3)Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου , ως  μέλος  

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός 

Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου»,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 90/ 2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε  σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την αριθ. 428/17-07-2017 (ΑΔΑ  Ω331Ω1Ρ-6ΚΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
 

Πρακτικό του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Κάσδαγλης Χριστόφορος και Σια Ε.Ε. ». 
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Με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/60533/01-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος  να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης και  με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/64156/14-08-2017  έγγραφό της η εταιρεία «Κάσδαγλης 

Χριστόφορος και Σια Ε.Ε.» υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα Χρ. Κάσδαγλη                          23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και 

ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή 

Μαρμαρίου(Αγκιναρωπή)» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Χρ. Κάσδαγλη 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αν. Φράγκου 23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εταιρείας 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Χ.Κάσδαγλη για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΕΕΤΕΜ του Αν.Φράγκου για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

22.Α9/23.3ε  

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.4,23.5,23.6,23.9 

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων 23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτελέστων για τα ανωτέρω έργα 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Τροποποιήσεις καταστατικού (2007), (2011) ,(2013) 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 23.8 

Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  περί τροποποιήσεων 

καταστατικού 

23.8 

 

Η ΕΔΔ διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη    και σε ισχύ κατά το 

χρόνο κατάθεσής τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2  της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο 

πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «Κάσδαγλης Χριστόφορος και Σια Ε.Ε.» 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του  2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης 

για την κατασκευή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου» στην εταιρεία 

«Κάσδαγλης Χριστόφορος και Σια Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 60,858%.» 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/76967/22.09.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
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 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 90/2017 (ΑΔΑ: 6ΖΡΣΩ1Ρ-Θ63) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 428/2017 (ΑΔΑ: Ω331Ω1Ρ-6ΚΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινή μειοδότρια εταιρεία η 

«ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στη προσωρινή μειοδότρια εταιρεία 

«ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 60,858 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

ΘΕΜΑ 27o                                                  Απόφ. Αρ: 577 / 2017  (ΑΔΑ: 6ΦΞΙΩ1Ρ-Δ9Ν) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου από  την 

υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.280,88€ που του 

εγκρίθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις Ο.Ε. αρ. 235/2017 και 487/2017 για την πληρωμή 

κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/72009/08-09-2017) 

 O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/72009/08-09-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Απαλλαγή του υπολόγου Περράκη Γεωργίου από την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής.  

1.   Με την αρ. απόφ. 235/2017 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε : 

- την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.280,88 € για την πληρωμή κοστολογίων 

ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν α) την επαύξηση ισχύος παροχής του 2ου Λυκείου Ρόδου, συνολικού κόστους 

5.773,53€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/06-03-2017 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ και β) την επαύξηση ισχύος παροχής του Νηπιαγωγείου Κρεμαστής, συνολικού 

κόστους 507,35€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1210/03-03-2017 

έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

- τον ορισμό ως υπόλογο του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Περράκη Γεωργίου για τη διαχείριση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

- Η απόδοση του λογαριασμού να περαιωθεί έως και την 11
η
 Αυγούστου 2017. 

 

2. Με την αρ. απόφ. 487/2017 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την παράταση απόδοσης λογαριασμού του 

ανωτέρω υπαλόγου υπαλλήλου για ένα μήνα έως και της 11-09-2017. 

 

3. Από την Οικονομική Υπηρεσία μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί το ανωτέρω ποσό για να εκτελέσει ο 

υπόλογος την σχετική πληρωμή. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση για: 

   την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Περράκη Γεωργίου από την υποχρέωση πληρωμής των ανωτέρω 

κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ μέσω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει 

εκταμιευτεί το ανωτέρω ποσό για να εκτελέσει ο υπόλογος την σχετική πληρωμή (σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959)». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κου Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/72009/08-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Περράκη Γεωργίου, ο οποίος είχε 

οριστεί ως υπόλογος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.280,88 € βάσει των υπ’ 

αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), 235/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) 

(ΑΔΑ: 7Υ3ΖΩ1Ρ-ΙΩ8) , 487/2017(ΑΔΑ: Ω8ΧΟΩ1Ρ-0ΙΣ)  (περί παράτασης) αποφάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής, για τις ανάγκες: α) την επαύξηση ισχύος παροχής του 2ου Λυκείου Ρόδου, συνολικού κόστους 

5.773,53 € (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1245/06-03-2017 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ και β) την επαύξηση ισχύος παροχής του Νηπιαγωγείου Κρεμαστής, συνολικού 

κόστους 507,35€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1210/03-03-2017 

έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την υποχρέωση διαχείρισης του ποσού 

των 6.280,88 € και  πληρωμής των ανωτέρω κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ μέσω χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί το ανωτέρω ποσό για να εκτελέσει ο υπόλογος την 

σχετική πληρωμή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 28o                                                    Απόφ. Αρ: 578 / 2017 (ΑΔΑ: Ω557Ω1Ρ-1ΕΔ) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

4.880,96 € για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες 

ηλεκτροδότησης, μετακινήσεις ξύλινων ιστών καθώς και αποξήλωση τους. (Υπόλογος-

υπάλληλος κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/76548/21-09-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 16/76548/21-09-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : Δέσμευση ποσού για πληρωμή σύνδεσης νέων παροχών ΔΕΗ, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

και ορισμού υπόλογου 

Σχετικό: 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ζήτησε από την ΔΕΔΔΗΕ με αίτηση της, την σύνδεση 

νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης, μετακινήσεις ξύλινων 

ιστών καθώς και αποξήλωση τους. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 4.880,96  ευρώ  σύμφωνα με τα 

έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

Α.Π. Ημερομηνία 

Καθαρό 

Ποσό ΦΠΑ Σύνολο Παρατηρήσεις 

16/56755 19/7/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Καλαβάρδα 

16/56010 17/7/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Καλαβάρδα 

16/56007 17/7/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Καλαβάρδα 

16/64412 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νεα παροχή Κ. Ουράνη Ασγούρου 

16/5760 26/1/2017 236,35 56,72 293,07 Νεα παροχή Ιαματικά Ψίνθου 

16/56011 10/5/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Κασιά Καλυθιές 

16/26524 10/4/2017 437,00 104,88 541,88 Μετατόπιση ιστού Χωρίτης Καλυθιών 

16/56032 17/7/2017 233,00 55,92 288,92 

Αποξήλωση δικτύου Θολάρι 

Τραουνού 

16/56041 17/7/2017 894,4 214,66 1109,06 

Νέο φωτιστικό σώμα σε ιστό 

Αρχάγγελος 
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16/64107 10/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή  ΗΛ.ΒΕΝΕΖΗ 

16/64418 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 

Νέα παροχή περιοχή ξενοδοχείο 

Paradise 

16/64415 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή  Κυνοκομείο Κοσκινού 

16/64414 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή  Κυνοκομείο Κοσκινού 

  

Προμήθεια 

τράπεζας 13*0,80 10,40  

Σύνολο       4.880,96   

 

 2. Οι πληρωμές στη ΔΕΔΔΗΕ έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως , η έκδοση εντάλματος για 

την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους  Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από δικαιούχο 

της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφαση της η Οικονομική 

Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστο μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους δηλ. η απόδοση 

λογαριασμού για το υπό έκδοση Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα γίνει έως τις   30-11-2017, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο 

όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

 3. Μετά από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 

- Για τη δέσμευση, την έγκριση και την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού  4.880,96  

ευρώ  με ΦΠΑ  σε βάρος του ΚΑ 20-6211.0002  που αφορά την πληρωμή για την σύνδεση των ανωτέρω 

νέων παροχών της ΔΕΗ.  

- Να ορίσει ως υπόλογο τον υπάλληλο της ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό  

ΠΕ3  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για να προχωρήσει στην 

διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. 

Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 από τον 

υπόλογο υπάλληλο να γίνει έως τις 30-11-17». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του α/α αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κου 

Βασιλώτου Κωνσταντίνου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76548/21-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο, τον μόνιμο υπάλληλο της Δ.Ε. Καλλιθέας, Πολιτικό μηχανικό, της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα έξι 

λεπτών (4.880,96 €), σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0002 «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», που θα εκδοθεί για την σύνδεση 

νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης, μετακινήσεις ξύλινων 

ιστών καθώς και αποξήλωση τους ως παρακάτω αναλυτικά αναφέρονται: 

 

Α.Π. Ημερομηνία 

Καθαρό 

Ποσό ΦΠΑ Σύνολο Παρατηρήσεις 

16/56755 19/7/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Καλαβάρδα 

16/56010 17/7/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Καλαβάρδα 

16/56007 17/7/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Καλαβάρδα 

16/64412 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νεα παροχή Κ. Ουράνη Ασγούρου 
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16/5760 26/1/2017 236,35 56,72 293,07 Νεα παροχή Ιαματικά Ψίνθου 

16/56011 10/5/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή Κασιά Καλυθιές 

16/26524 10/4/2017 437,00 104,88 541,88 Μετατόπιση ιστού Χωρίτης Καλυθιών 

16/56032 17/7/2017 233,00 55,92 288,92 

Αποξήλωση δικτύου Θολάρι 

Τραουνού 

16/56041 17/7/2017 894,4 214,66 1109,06 

Νέο φωτιστικό σώμα σε ιστό 

Αρχάγγελος 

16/64107 10/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή  ΗΛ.ΒΕΝΕΖΗ 

16/64418 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 

Νέα παροχή περιοχή ξενοδοχείο 

Paradise 

16/64415 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή  Κυνοκομείο Κοσκινού 

16/64414 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 Νέα παροχή  Κυνοκομείο Κοσκινού 

  

Προμήθεια 

τράπεζας 13*0,80 10,40  

Σύνολο       4.880,96   

 
     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από τoν 

ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου  2017. 

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

αριθ. 554/2017 (ΑΔΑ: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 20-

6211.0002, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  
 

 

ΘΕΜΑ 1o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. Αρ: 579/ 2017 (ΑΔΑ: 663ΔΩ1Ρ-ΠΙΜ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (εντός και εκτός Σχεδίου)» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/79481/29-09-2017) 

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

του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (εντός και εκτός 

Σχεδίου)», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (22/09/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/79481/29-09-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου 

Πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός Σχεδίου)». 

Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού 

Δικτύου Πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός Σχεδίου)», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

2) Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Πόλεως Ρόδου (εντός και 

εκτός Σχεδίου)» στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.», με μέση έκπτωση 

3,00%, 

3) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Γεωργιάδη Εμμανουήλ) 

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.), σήμερα Παρασκευή 

22 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 
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1) Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου 

Ρόδου, ως Πρόεδρος   

2) Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου Ρόδου, ως 

μέλος, 

3) Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.&Υ. του Δήμου 

Ρόδου, ως  μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 

Οδικού Δικτύου Πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός Σχεδίου)», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 313/12-6-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ 

αρ.: 358/20-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 

διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 

23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την υπ’ αριθμό 477/17-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΖ38Ω1Ρ-ΣΚΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός 

Σχεδίου)», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/68172/29-08-2017 έγγραφό της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 

23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/68849/30-08-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

 

  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά τον έλεγχο τον κατατεθειμένων δικαιολογητικών διαπίστωσε 

ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, πλην όμως ένα από αυτά και συγκεκριμένα το Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. της εργοληπτικής 

επιχείρησης περί τροποποιήσεων του καταστατικού, δεν ήταν σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής του 

(άρθρο 23.2 της Διακήρυξης).  

 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.α. της 

διακήρυξης του έργου, με το με αρ. πρωτ. 16/68849/6-9-2017 έγγραφό του κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο 

Εταιρεία να υποβάλει εκ νέου το Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. της εργοληπτικής επιχείρησης περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού της, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της κατάθεσής 

του στην Επιτροπή.  

 

  Η Προσωρινή Ανάδοχος Εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 16/71385/7-9-2017 έγγραφό της  επανυπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο το παραπάνω ζητούμενο δικαιολογητικό. 

Τελικά τα συνολικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα παρακάτω:   

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των: Τσαμπίκου-Βάϊου Καλοπήτα και Ανδρέα 

Καλοπήτα  
Διακήρυξη άρθρο 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο: «Επεμβάσεις 

αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερμα - Προφύλια»  
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ για το έργο: «Διαμόρφωση 

κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού)» 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ της εταιρείας για μισθωτούς 

μηχανικούς 
Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για τα στελέχη της εταιρείας Καλοπήτα 

Ανδρέα και Καλοπήτα Βάϊο-Τσαμπίκο  

(δύο έντυπα ενημερότητας, το ένα σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και 

το άλλο σε ισχύ κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών)  

Διακήρυξη άρθρο 23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργοληπτικής επιχείρησης Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής 

διαχείρισης της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρο 23.3γ 
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Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της εταιρείας 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, και περί του ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπο της εταιρείας οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου Α.4. 

του άρθρου 22 της διακήρυξης του έργου (θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής) 

Διακήρυξη άρθρα 23.3ε & 

22.Α.4. & 22.Α.9. 

Πιστοποιητικά (Βεβαιώσεις) ΤΕΕ περί επαγγελματικής διαγωγής των: Καλοπήτα 

Ανδρέα και Καλοπήτα Βάϊου-Τσαμπίκου (τέσσερις βεβαιώσεις, οι δύο σε ισχύ 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού και οι άλλες δύο σε ισχύ κατά την ημέρα 

κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.3ε 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργοληπτικής επιχείρησης 
Διακήρυξη άρθρα 23.4, 23.5, 

23.6, 23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων στην 

οποία συμπεριλαμβάνεται πίνακας όλων των υπό εκτέλεση έργων 
Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου για τα έργα: «Επεμβάσεις αποκατάστασης 

επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερμα - Προφύλια» και «Διαμόρφωση κυκλικού 

κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού)» 

Διακήρυξη άρθρο 23.5α 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης της εταιρείας Διακήρυξη άρθρο 23.8 

Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί σύστασης και στοιχείων της εταιρείας  

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων καταστατικού 

(δύο πιστοποιητικά, το ένα σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και το άλλο 

σε ισχύ κατά την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών) 

Διακήρυξη άρθρο 23.8 

 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε από όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

ότι, για την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία επαληθεύεται το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στα άρθρα 21 και 22 της Διακήρυξης του Έργου τόσο κατά το 

χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 23.2 της Διακήρυξης, αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο 

και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

 

  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Πόλεως Ρόδου (εντός και 

εκτός Σχεδίου)» υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/79481/29.09.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (εντός και εκτός Σχεδίου)», 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την με αριθ. 358/2017 (ΑΔΑ: 7ΣΟΤΩ1Ρ-Α0Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. Ορθή 477/2017 (ΑΔΑ: ΩΖ38Ω1Ρ-ΣΚΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινή μειοδότρια 

εταιρεία η «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός 

Σχεδίου)», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στη προσωρινή μειοδότρια εταιρεία 

«ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»,  με μέση έκπτωση 3,00 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                    Απόφ. Αρ: 580/ 2017 (ΑΔΑ: 6Ξ30Ω1Ρ-ΚΜΔ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/80433/29-9-2017) 

 

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

του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (02/10/2017) του διαγωνισμού για 

την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/80433/03-10-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ». 

    Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016. 

   Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» στην εργοληπτική 

επιχείρηση: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό προσφοράς 61.888,34 € προ ΦΠΑ και 

μέση έκπτωση 48,839%, 

2. Να Εξουσιοδοτήσετε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Αναστασίας Παπαδοπούλου) 

 

«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα Δευτέρα, 02 

του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος,  

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Κυριακή Καμπουράκη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με 

την υπ’ αρ.: 52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 120/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το 
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άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται 

στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

  Με την υπ’ αριθμό 284/29-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό του 

έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

  Με την υπ΄αρ.: 533/12-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η υπ΄αρ.: 391/04-07-

2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, περί έγκρισης του 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ» 
και κατακύρωσης οριστικού μειοδότη της εταιρείας: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και επιπλέον 

εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προσκαλέσει τον αμέσως επόμενο 

προσωρινό μειοδότη που αναδείχθηκε η Εταιρεία: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσό 

προσφοράς 61.888,34 € προ ΦΠΑ και μέση έκπτωση 48,839%. 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/76242/21-09-2017 έγγραφό 

της κάλεσε την προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» να καταθέσει τα 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης και η οποία με το υπ΄αρ.: 

16/78172/26-09-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο (Ευθυμίου Παρασκευή) 23.3α 

Φορολογικές Ενημερότητες Εταιρείας (2) 23.3β 

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ Εταιρείας (2) 23.3β 

Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς (2) 23.3β 

Ενημερότητες ΙΚΑ έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί 

της Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου» (2) 

23.3β 

Φορολογικές Ενημερότητες Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου: 

«Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου» (2) 

23.3β 

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ Αναδόχου Κοινοπραξίας του 

έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου - 

Λίνδου» (2) 

23.3β 

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΕΦΚΑ της Ευθυμίου Παρασκευής 

(2) 

23.3β 

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΕΦΚΑ της Κοψιδάκη Μαγδαληνής  

(2) 

23.3β 

Α    Α   Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΕΦΚΑ της εργολ. επιχείρ.: 

Επιχί   «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (2) 

23.3β 

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (2) 

23.3γ 

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης (2) 

23.3γ 

Βεβαιώσεις ΤΕΕ των Ευθυμίου Παρ. & Κοψιδάκη Μαγδ. για 

επαγγελματική διαγωγή (2) 

23.3ε 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. Α.9. του Άρθρου 22 της Διακήρυξης 

(περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της εταιρείας, 

σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016)  

22.Α.9. & 23.3ε 

 

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. Α.4. του Άρθρου 22 της Διακήρυξης  22.Α.4 & 23.3ε 

 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 

και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.5α  

Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων  23.5α 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου για το έργο: «Γέφυρα άνω διάβασης 

Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου» (2) 

23.5α 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  & Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, περί 

τροποποιήσεων καταστατικού  

23.8 
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*Σημειωτέον, όπου στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται ότι έχουν προσκομισθεί δικαιολογητικά εις διπλούν, 

ισχύει το εξής: Το πρώτο δικαιολογητικό είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού και το δεύτερο είναι σε 

ισχύ την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 

  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης 

τους. 

  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ 

της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/80433/03.10.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΧΥΤΑ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την με αριθ. 120/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΔΥΩ1Ρ-2Φ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 284/2017 (ΑΔΑ: Ω7ΝΥΩ1Ρ-6Σ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινή μειοδότρια 

εταιρεία η «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

 Την με αριθ. 533/2017 (ΑΔΑ: 68Α5Ω1Ρ-017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου 

ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 391/2017, περί έγκρισης του 2
ου πρακτικού διαγωνισμού, όπου 

οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
o
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στη προσωρινή μειοδότρια εταιρεία 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με μέση έκπτωση 48,839 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                      Απόφ. Αρ: 581/ 2017 ΑΔΑ: Ω4ΚΧΩ1Ρ-ΙΥ1) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ.Σεφέρη» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/79236/29-09-2017) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/79236/29-09-2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ.ΣΕΦΕΡΗ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 30-7326.0076  και πίστωση  

# 50.000,00# ευρώ.   

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

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή  Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/79236/29-09-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

Γ.ΣΕΦΕΡΗ» του Δήμου Ρόδου έτους 2017, ως κατωτέρω: 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

  
lxxvii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ Εκτιμώμενης αξίας  

40.322,58€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας lxxviii 

a. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 Όροφος)  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκούση- Κος. Διαμαντής 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

e. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 την ……………… ημέρα 

………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 lxxix

 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - Περιφερειακής 

Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο 

τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
lxxx

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 

………………………………….. . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο
lxxxi

 
lxxxii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ………………………………………….
lxxxiii

οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο στις                       /          /                       .
lxxxiv
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Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ) - ΡΟΔΟΣ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ….. 

για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
lxxxv

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 

2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
lxxxvi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

4.1. Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 
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ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
lxxxvii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής
lxxxviii

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 

μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια
lxxxix

, 
xc

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

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

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

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

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως 

στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
xci

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  15 

ημερών,
xcii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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 

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. 
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 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xciii

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο 

όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

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, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 

γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
xciv

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, 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, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο ε ίναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

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

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

  Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  
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 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
xcv

 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
xcvi

 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xcvii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
xcviii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xcix

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε  EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ.πρωτ.  1.307/04-07-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/1.284 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
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η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ).
c  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΣΕΦΕΡΗ»  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 40.322,58€  Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.311,10€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.276,00€. 

Απρόβλεπτα
ci
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

5.188,06€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 547,42€ σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Στην Δ.Ε. Ρόδου. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΪΑ και οι εργασίες είναι: 

-Χωματουργικά που αφορούν  εκσκαφές και υλικό βάσης για την κατασκευή του τοιχείου 

αντιστήριξης και την βάση οδοστρωσίας του τμήματος της οδού Γ. Σεφέρη που πρόκειται να 

ασφαλτοστρωθεί. 

-Τεχνικά έργα που αφορούν την σκυροδέτηση του οπλισμένου τοιχίου αντιστήριξης και το 

επίχρισμα του.  

-Ασφαλτικά που σκοπό έχουν την ασφαλτόστρωση του χωμάτινου τμήματος της οδού . 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
ciii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
civ

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cv

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 806,45 ευρώ. 
cvi

 

 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.   

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) 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.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

……………………………., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως.  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cvii

 

16.1 ΔΕΝ 
cviii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
cix

 

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

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται .
cx

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης 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 επ ιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

cxi
ορίζεται η                         /        /2017, 

ημέρα                   . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
cxii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
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 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  

στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  καθώς και οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 

Νομαρχιακά Μητρώα
cxiii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε 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 ΣΔΣ, 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 

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. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cxiv,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
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Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 

από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του 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), 
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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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται 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. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 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. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cxvi

 

 (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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
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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. 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 ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cxviii

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cxix

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

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 ν. 4412/2016 ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
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αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου 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, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 

ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 

ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 

οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 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 
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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 περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 

και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 

που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
cxxii

 στην Α1  τάξη και 

άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,  καθώς και οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των  αρμοδίων 

υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε 

κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας  δημοπράτησης το έργου 

(άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

(i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του  Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως δικαιολογητικά τα 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
cxxiii
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή  διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου»
 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

cxxiv
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 

υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από 

την Ενημερότητα Πτυχίου. 
cxxv

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cxxvi

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
cxxvii

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
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Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής   χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 549/2017  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

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

αριθ. 381/2017 (ΑΔΑ: 7ΘΝΙΩ1Ρ-3ΣΟ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-
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7326.0076, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                           Απόφ. Αρ: 582 / 2017 (ΑΔΑ: Ψ211Ω1Ρ-ΒΛΞ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για την παροχή 

υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE – Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/79952/02-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79952/02-10-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού ως παρακάτω:   

«Θέμα : Έγκριση πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, για 

την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση του συνημμένου πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για την ανάδειξη οριστικού  αναδόχου στο συνοπτικό διαγωνισμό 

για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting 

citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand». 

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να 

υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2 

Στη Ρόδο σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία 

ορίστηκε με την αρ. 384/2017 απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από τους:  

1) Πανά Χρήστο, Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών, ως πρόεδρο 

2) Παρσωτάκη Κων/νο, Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης, ως τακτικό μέλος  

3)  Αρνά Ευφημία, Ηλεκτρολόγο μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, ως 

τακτικό μέλος 

συνήλθε μετά τη με αρ. πρωτ. 2/73380/13-9-2017 πρόσκληση, σε ανοικτή συνεδρίαση για την αποσφράγιση 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. »  με δ.τ. 

«Εξέλιξις», η οποία με την με αρ. 510/2017 απόφαση της Ο.Ε. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του 

συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα 

διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of 

Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand»  

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 

και αξιολόγησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Καταρχήν η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 2/73380/13-9-2017 πρόσκληση υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε την  έγκαιρη υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών 

(2/77481/25-9-2017) και στη συνέχεια αποσφράγισε το φάκελο, όπου διαπίστωσε ότι περιείχε σε δύο 

αντίτυπα, 1 πρωτότυπο και  1 αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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 Τα με αρ. πρωτ. 6094/29-8-2017 και 256866/24-8-2017 αποσπάσματα ποινικού μητρώου, των 

νόμιμων εκπρόσωπων και διαχειριστών της εταιρείας Γρύλλη Ιάκωβου και Αλεξίου Αριστέας, 

αντίστοιχα.  

 Τα με αρ. πρωτ. 805/7-9-2017 και 282/7-9-2017 πιστοποιητικά του πρωτοδικείου Ρόδου ότι η 

εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 

και δεν βρίσκεται ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις 

κείμενες διατάξεις.   

 Η με αρ. πρωτ. 384178/4-9-2017 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Το με αρ. πρωτ. 63814899/20-9-2017 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

 Το με αρ. πρωτ. 3435/7-9-2017 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Δωδ/σου περί εγγραφής της 

εταιρείας σε αυτό και το ειδικό αντικείμενό της.  

 Την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας. 

 Το με αρ. πρωτ. 405403.574435 πιστοποιητικό της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδ/σου. 

 Το με αρ. πρωτ. 351/2013 πιστοποιητικό του πρωτοδικείου Ρόδου/τμήμα εταιρειών.   

 Απόσπασμα πρακτικού της από 17-8-2017 συνεδρίαση των εταίρων της ομόρρυθμης εταιρείας.   

Έπειτα σφράγισε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο, έλεγξε την πληρότητα του και 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.  

Η Ε.Δ. διαπίστωσε την πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών και ότι αυτά καλύπτουν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 8 της Διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνονται αποδεκτά.    

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ.  6 του άρθρου 103 και την 

παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, 

 ομόφωνα γνωμοδοτεί-εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου:  

α) Την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης του φακέλου & ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης 

για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» και κατά συνέπεια την αποδοχή των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. »  με δ.τ. «Εξέλιξις». 

β) Την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE 

- Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities 

with Seasonal Demand» στην εταιρεία «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «Εξέλιξις», με κόστος 

υλοποίησης 15.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, (δηλ. 19.220,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 

σύμφωνα με την προσφορά της, η οποία είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας –τιμής.  

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 25-09-2017 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/79952/02-10-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής περί αποσφράγισης του φακέλου & ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών 

Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the 

development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» και κατά συνέπεια την 

αποδοχή των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. »  με 

Δ.Τ. «Εξέλιξις». 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών 

Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the 

development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» στην εταιρεία «ΑΛΕΞΙΟΥ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.» με Δ.Τ. «Εξέλιξις», με κόστος υλοποίησης 15.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, (δηλ. 19.220,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την προσφορά της, η οποία είναι συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                 Απόφ. Αρ: 583 / 2017 (ΑΔΑ: ΩΚΒΨΩ1Ρ-Ψ2Γ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο Ε! Τμήμα στις 

11/10/2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης του 

Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ.: 2/79771/02-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79771/02-10-2017 γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: 1. Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ε! Τμήμα, στις 11-10-2017 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης του Σταύρου Μαραβέλια του 

Κωνσταντίνου και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης.  

 2. Έγκριση παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Εδρας Ρόδου, την 29-9-2017 κατά 

την εκδίκαση της με αρ. καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτησης ακύρωσης Ειρήνης Γκούστα κατά της 5/25-7-

2016 απόφ. ΥΔΟΜ. 

1. Την 11-10-2017 εκδικάζονται στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ :  α. Η με αρ. καταθ. 465/2017 αίτηση ακύρωσης 

του Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου κατά της 138227/12846/1739/20-6-2015 απόφ. Αν.Υπ.Πoλ., 

και, β. Η με αρ. καταθ. 466/2017 αίτηση ακύρωσης του Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου κατά της 

4971/οικ/1.9.2015 απόφασης της ΥΔΟΜ του Δήμου Ρόδου 5
η
 Συνεδρίασης, αρ. θέματος 3

ου
 της 6.8.2015 

της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 12, 13 και 30 του Ν. 4178/2013, και κάθε άλλης προγενέστερης 
η μεταγενέστερης συναφούς πράξης η παράλειψης της Διοίκησης, και, για την παράστασή μου 

για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά αμφοτέρων των 

παραπάνω αιτήσεων ακύρωσης που ασκήθηκαν εναντίον πράξεων υπηρεσίας του, θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με 

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρο του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η 

πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 11-10-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να 

υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη ενέργεια.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 10-10-2017 μέχρι 11-10-2017 για να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη 

δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, ήτοι στις 11-10-2017, και επιπλέον διήμερα άδεια των ημερομηνιών 12 

και 13/10/2017 για προσωπικούς λόγους, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το 

σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου για την ημέρα της δικασίμου (11-10-2017).   

2.  Την 29-9-2017 εκδικάστηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Έδρας Ρόδου, η με αρ. 

καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτηση ακύρωσης της Ειρήνης Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. ΥΔΟΜ, και 

λόγω αναπάντεχης ανάγκης εκπροσώπησης του Δήμου παραστάθηκα για την εκπροσώπησή του, αλλά 
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απαιτείται για την νομιμοποίηση της παράστασής μου η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να εγκρίνεται η παράστασή μου, ως 

δικηγόρου του Δήμου με πάγια εντολή, στην προκείμενη υπόθεση, και η προσκόμισή της, στην 10ημερη 

προθεσμία που χορηγήθηκε για τον σκοπό αυτό από το Δικαστήριο».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του κου Στάγκα Εμμανουήλ, Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/79771/02-10-2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράσταση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ, στο Συμβούλιο 

Επικράτειας στο Ε΄ τμήμα, στις 11-10-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου στις :  α.  με αρ. καταθ. 465/2017 αίτηση 

ακύρωσης του Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου κατά της 138227/12846/1739/20-6-2015 απόφ. 

Αν.Υπ.Πoλ., και, β.  με αρ. καταθ. 466/2017 αίτηση ακύρωσης του Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου 

κατά της 4971/οικ/1.9.2015 απόφασης της ΥΔΟΜ του Δήμου Ρόδου 5
η
 Συνεδρίασης, αρ. θέματος 3

ου
 της 

6.8.2015 της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 12, 13 και 30 του Ν. 4178/2013, και κάθε άλλης 
προγενέστερης η μεταγενέστερης συναφούς πράξης η παράλειψης της Διοίκησης, και, για την 

παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου, και άδεια μετάβασής του στην Αθήνα στις 10-10-2017 

για τη συζήτησή τους.  

Η διάθεση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6422.0001 ποσού 300,00 € έχει γίνει με την απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής αρ. 554/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                  Απόφ. Αρ: 584 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΞΨΥΩ1Ρ-ΥΓΨ) 

Έγκριση παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Έδρας Ρόδου, την 29-9-

2017 κατά την εκδίκαση της με αρ. καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτησης ακύρωσης της Ειρήνης 

Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. ΥΔΟΜ. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ.: 2/79771/02-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/79771/02-10-2017 γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: 1. Παροχή εντολής για παράσταση στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ε! Τμήμα, στις 11-10-2017 

και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση δύο αιτήσεων ακύρωσης του Σταύρου Μαραβέλια του 

Κωνσταντίνου και επίσης ανάληψη της σχετικής δαπάνης.  

 2. Έγκριση παράστασης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Εδρας Ρόδου, την 29-9-2017 κατά 

την εκδίκαση της με αρ. καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτησης ακύρωσης Ειρήνης Γκούστα κατά της 5/25-7-

2016 απόφ. ΥΔΟΜ. 

3. Την 11-10-2017 εκδικάζονται στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ :  α. Η με αρ. καταθ. 465/2017 αίτηση ακύρωσης 

του Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου κατά της 138227/12846/1739/20-6-2015 απόφ. Αν.Υπ.Πoλ., 

και, β. Η με αρ. καταθ. 466/2017 αίτηση ακύρωσης του Σταύρου Μαραβέλια του Κωνσταντίνου κατά της 

4971/οικ/1.9.2015 απόφασης της ΥΔΟΜ του Δήμου Ρόδου 5
η
 Συνεδρίασης, αρ. θέματος 3

ου
 της 6.8.2015 

της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 12, 13 και 30 του Ν. 4178/2013, και κάθε άλλης προγενέστερης 
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η μεταγενέστερης συναφούς πράξης η παράλειψης της Διοίκησης, και, για την παράστασή μου 

για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά αμφοτέρων των 

παραπάνω αιτήσεων ακύρωσης που ασκήθηκαν εναντίον πράξεων υπηρεσίας του, θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με 

την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρο του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η 

πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 11-10-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να 

υποβάλω υπομνήματα και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόμιμη ενέργεια.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 10-10-2017 μέχρι 11-10-2017 για να παραστώ στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τη 

δικάσιμο των παραπάνω αιτήσεων, ήτοι στις 11-10-2017, και επιπλέον διήμερα άδεια των ημερομηνιών 12 

και 13/10/2017 για προσωπικούς λόγους, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 300 ευρώ από το 

σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου για την ημέρα της δικασίμου (11-10-2017).   

4.  Την 29-9-2017 εκδικάστηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Έδρας Ρόδου, η με αρ. 

καταθ. ΑΚ280/26-9-2016 αίτηση ακύρωσης της Ειρήνης Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. ΥΔΟΜ, και 

λόγω αναπάντεχης ανάγκης εκπροσώπησης του Δήμου παραστάθηκα για την εκπροσώπησή του, αλλά 

απαιτείται για την νομιμοποίηση της παράστασής μου η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να εγκρίνεται η παράστασή μου, ως 

δικηγόρου του Δήμου με πάγια εντολή, στην προκείμενη υπόθεση, και η προσκόμισή της, στην 10ημερη 

προθεσμία που χορηγήθηκε για τον σκοπό αυτό από το Δικαστήριο».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του κου Στάγκα Εμμανουήλ, Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/79771/02-10-2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου (ως 

προς το δεύτερο θέμα), 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράσταση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με πάγια εντολή κου Στάγκα Εμμανουήλ, 

στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατικής Έδρας Ρόδου, κατά την εκδίκαση της με αρ. καταθ. 

ΑΚ280/26-9-2016 αίτησης ακύρωσης της Ειρήνης  Γκούστα κατά της 5/25-7-2016 απόφ. ΥΔΟΜ.» και τις 

μέχρι σήμερα ενέργειές του. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                            Απόφ. Αρ: 585 / 2017 (ΑΔΑ: 738ΘΩ1Ρ-30Ζ) 

Έγκριση  για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικών ετών 2017 και 2018.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/80274/03-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/80274/03-10-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς  οικονομικού έτους 2017-

2018  

ΣΧΕΤ : ‘Ύστερα από αίτημα του τμήματος Προμηθειών . 
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Κατόπιν του ανωτέρου αιτήματος  και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016, σας 

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για Πολυετείς Δαπάνη  Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε  όπως 

ληφθεί απόφαση για την  διάθεση πίστωση των κατωτέρω:  

                          

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 

ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2018 

1 10-6612.0001.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείου Δ.Ε. Ρόδου   
25.000,00 €     40.000,00 €  

2 10-6613.0001.0001 

Προμήθεια εντύπων  και υλικών  

Μηχανογράφησης  και πολλαπλών  

εκτυπώσεων  Δ.Ε.  ΡΟΔΟΥ  

40.000,00 €    60.000,00 €  

3 10-6614.0001.0001 
Λοιπές  προμήθειες  ειδών  Δ.Ε. 

Ρόδου  
5.000,00 €    15.000,00 €  

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης κ. Καλογήρου Παρασκευής και της Προϊσταμένης του 

τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/80274/03-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους 

σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως 

ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016, ως ακολούθως: 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 
ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 

ΠΟΣΑ ΕΤΟΥΣ 

2018 

1 10-6612.0001.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείου Δ.Ε. Ρόδου   
25.000,00 €     40.000,00 €  

2 10-6613.0001.0001 

Προμήθεια εντύπων  και υλικών  

Μηχανογράφησης  και πολλαπλών  

εκτυπώσεων  Δ.Ε.  ΡΟΔΟΥ  

40.000,00 €    60.000,00 €  

3 10-6614.0001.0001 Λοιπές  προμήθειες  ειδών  Δ.Ε. Ρόδου  5.000,00 €    15.000,00 €  

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Διακοσταματίου 

Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                   Απόφ. Αρ: 586 / 2017 (ΑΔΑ: 7ΚΔΜΩ1Ρ-5Δ2) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

750,00€ για το κόστος έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων 

των πρώην Δήμων (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Σαρικάς Εμμανουήλ).  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου, με αρ. πρ. 2/80416/03-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/80416/03-10-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  αδείας  

10  οχημάτων» 
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Η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου διαπίστωσε ότι είναι αναγκαίο να 

οριστεί υπόλογος για την πληρωμή τελών αδείας 10 οχημάτων , που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των 

νέων αδειών κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αφορούν οχήματα που οι άδειες 

κυκλοφορίας είναι στο όνομα του Παλαιού Δήμου Ρόδου ή άλλου Καποδιστριακού Δήμου. 

Τα  ποσά  που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν  τον Κ.Α.Ε.  00-6331.0001 (Λοιποί Φόροι και Τέλη ).   

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 

172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η 

προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την 

ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα 

προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμo υπάλληλο της Διεύθυνσής μας Σαρικά 

Εμμανουήλ   ως υπόλογο, ο οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 750 € (75 € ανά 

μεταβίβαση) προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με 

τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία. Οι μεταβιβάσεις είναι επείγουσες  ειδικά μια που αφορά όχημα που 

περνά σε λίγες μέρες από ΚΤΕΟ». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/80416/03-10-2017 εισήγηση της της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

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

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 και ορίζει τον κ. Σαρικά Εμμανουήλ, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι τέλη», που θα 

εκδοθεί για την πληρωμή τελών αδείας 10 οχημάτων που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των νέων αδειών 

κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αφορούν οχήματα που οι άδειες κυκλοφορίας είναι 

στο όνομα του Παλαιού Δήμου Ρόδου ή άλλου Καποδιστριακού Δήμου . 

 Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από τoν 

ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου  2017. 

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

498/2017 (ΑΔΑ: 7ΖΟ3Ω1Ρ-8ΧΞ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-6331.0001, που έχει 

επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 

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

Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 9o (εκτός ημερ. διάταξης)             Απόφ. Αρ: Ορθή Επαν. 587/2017 (Α.Δ.Α.: Ω6Ι5Ω1Ρ-ΞΛΖ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και  ανάδειξη 

οριστικών αναδόχων για την  προμήθεια Τροφίμων στις Δομές  του Δήμου Ρόδου και στο  Δημοτικό 

Οργανισμό Πρόνοιας  ΔΟΠ. 

 (Εισήγηση Τμήμ Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Δ. Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/80663/04-10-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/80663/04-10-2017 εισήγηση του 

τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το 

από 21/09/2017 3o Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ, ως 

παρακάτω:     

 

«Θέμα: Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών  του 

Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου 

Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ   

 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της 

επιτροπής για την ανάδειξη οριστικών  μειοδοτών  του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     

για την  προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  

ΔΟΠ/ Παρακαλούμε να συζητηθεί εκτός ημερησίας διότι είναι μία προμήθεια που αφορά τους παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου και οι υπογεγραμμένες συμβάσεις λήγουν 31/10/2017. Επίσης ο συγκεκριμένος 

διαγωνισμός πρέπει να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο και σε περίπτωση 

που δεν συζητηθεί εκτός ημερησίας υπάρχει κίνδυνος για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα να μην υπάρχουν 

τρόφιμα για τις παιδικούς σταθμούς και τις δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων του Δήμου. 

Συνημμένα : 3ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης  και ανάδειξη 

οριστικών μειοδοτών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την προμήθεια Τροφίμων για 

τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ»  

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙI   

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας:  

Προμήθεια << Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  ΔΟΠ 

>>, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι 

ένα λεπτά (387.526,21 €)    συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/52471/2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 43746,3  

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC001669771 2017-07-10  

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Δευτέρα 21 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 

2017  και ώρα 14:00 μ.μ.  οι παρακάτω:  

 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος του  Τμήματος προμηθειών , ως Πρόεδρος 

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μόνιμος Υπάλληλος, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. Ρόδου, ως 

μέλος    

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος,  

 

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

σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:6ΖΛΙΩ1Ρ-

0ΘΦ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 386/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 661ΚΩ1Ρ-7Λ1), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του 

Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 3ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού 

Πρόνοιας  ΔΟΠ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Στις 14:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το από 22/08/2017 πρακτικό που 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 504/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναρτήθηκε στη κεντρική 

σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 01/09/2017 σύμφωνα με την οποία  Πέρασε στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς) οι κάτωθι  εταιρείες:  

1.  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70042 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70215  



   

 328 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :69873  

4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα :70600  
 Το από 05/09/2017 πρακτικό της επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 523/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 7ΦΡΩΩ1Ρ-ΔΞΑ   και αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ στις 19/09/2017 σύμφωνα με την οποία  ορίστηκε προσωρινοί ανάδοχοι οι κάτωθι  εταιρείες  

 1. ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70042 για τις ομάδες 7Α, 7Β, 

14Α,14Β,15,16,22Α,22Β 

 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :70215 για τις 

ομάδες 1,2,8,9 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.  με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :69873 για 

τις ομάδες 3Α, 3Β, 10Α,10Β, 17Α, 17Β   

4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα :70600 για τις ομάδες 4, 11,18,19   

 

 Την από 18/09/2017 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 2/74887 που απεστάλη στις 19/09/2017 στις ανωτέρω 

εταιρείες  και τις  καλούσε να υποβάλουν  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Με βάση τα παραπάνω 

προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3ο στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  

συντάσσοντας το παρών Πρακτικό.   

Στις 14:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στο ηλεκτρονικό άνοιγμα του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και να αρχίσει ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

Σημειώνεται δε ότι οι Οικονομικοί Φορείς  υπέβαλαν και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής :  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

 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.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  

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 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  

 Για τις ΕΠΕ ή Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 

αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.  

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  
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Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα, τεχνική ικανότητα και 

οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα, ως αυτά αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 

2.2.9.2  της παρούσας που είναι τα εξής :  

 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 προσκομίζοντας πιστοποιητικό του οικείου Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό.  

 να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών  

 η επιτροπή μετά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 

:70600 δεν είχε καταθέσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αλλά μόνο μια 

υπεύθυνη δήλωση ότι οποιαδήποτε πληρωμή γίνει από το Δήμο να παρακρατηθεί για 

οφειλές.   και για αυτό το λόγο αποκλείεται από τη συνέχιση του διαγωνισμού   
Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα δικαιολογητικά   

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης   

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << Τροφίμων για τις 

Δομές  του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ>> 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  τη προμήθεια για  την ομάδα 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης 

τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 34.161,45 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 38.602,44 με Φ.Π.Α. 

13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 7Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, 

του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.603,72 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 4.072,20 με Φ.Π.Α. 13% 

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  την ομάδα 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ & 

ΞΕΝΩΝΑ την  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 

2.300,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.600,02 με Φ.Π.Α. 13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ & 

ΞΕΝΩΝΑ την ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 

234,80 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 265,32 με Φ.Π.Α. 13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσό 55.514,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 62.730,82 με Φ.Π.Α. 13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσό 1.072,40 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.329,78 με Φ.Π.Α. 24%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ την  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 29.734,38 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.599,85 με Φ.Π.Α. 13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 22Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ την  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του 

τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.380,00 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.079,40 με Φ.Π.Α. 13%.  
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 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 44.811,85 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 50.637,39 με Φ.Π.Α. 13%  

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 27.211,90 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.742,76 με Φ.Π.Α. 24%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα 8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣτην Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.545,47 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.876,38 με Φ.Π.Α. 13%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα 9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ την Εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.964,60 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.676,10 με Φ.Π.Α. 24%  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 3Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών σταθμών Δήμου  

την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, 

του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 27.128,38 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 30.655,07 με Φ.Π.Α. 

13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 3β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών σταθμών Δήμου  

την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.   Με ποσό  12.873,40 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 14.546,94 με Φ.Π.Α. 13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 10Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0% 

στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 

Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.535,10 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.734,66 με Φ.Π.Α. 13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 10Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ  την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. Με ποσό  1.427,40 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.612,96  με Φ.Π.Α. 13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 17Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, 

του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.084,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 26.085,37 με Φ.Π.Α. 

13%.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για  την ομάδα 17Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  την εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 5.559,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

6.281,67€ με Φ.Π.Α. 13%  

 Να  κηρύξει το διαγωνισμό άγονο για  την ομάδα 4 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ διότι η εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε  αποκλείστηκε  

 Να  κηρύξει το διαγωνισμό άγονο  για  την ομάδα 11 ΕΊΔΗ αρτοποιείου ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 

ΞΕΝΩΝΑΣ  δίοτι η εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΑΡΤΟΥ Α.Ε αποκλείστηκε  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο για  την ομάδα 18 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ με Φ.Π.Α 13%  

διότι η εταιρεία  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε  

αποκλείστηκε  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο για  την ομάδα 19 ΕΊΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΔΟΠ με Φ.Π.Α.24%  

διότι η εταιρεία ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε 

αποκλείστηκε. 

 Nα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης για τις ανωτέρω ομάδες που κηρύχτηκαν 

άγονες χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016  
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διότι στο πρόσωπο της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΑΡΤΟΥ Α.Ε. συντρέχει υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73, αφού 

προηγηθεί έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων . 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 

 Την υπ’ αριθμ. 2/80663/04-10-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και το ΙΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Την με αριθ. 386/2017 (ΑΔΑ: 661ΚΩ1Ρ-7Λ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 504/2017 (ΑΔΑ: 6ΙΜΝΩ1Ρ-ΜΚ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό διαγωνισμού 

 Την με αριθ. 523/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΡΩΩ1Ρ-ΔΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει το ΙΙΙ Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού 

Οργανισμού Πρόνοιας Δ.Ο.Π.»    
 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις 

Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δ.Ο.Π.» στους μειοδότες, ως εξής:  

 

 για  τη προμήθεια για  την ομάδα 7Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ στην  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 

του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 34.161,45 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 38.602,44 με Φ.Π.Α. 13% 

 για  την ομάδα 7Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ στην  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος 

Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.603,72 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 4.072,20 με Φ.Π.Α. 13%  

 για  την ομάδα 14Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ & ΞΕΝΩΝΑ στην  

ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος 

Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.300,90 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά 2.600,02 με Φ.Π.Α. 13% 

  για  την ομάδα 14Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ & ΞΕΝΩΝΑ την  ΑΛΑΦΑΚΗ 

ΖΩΗ με ποσοστό έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το 

νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 234,80 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 265,32 

με Φ.Π.Α. 13%. 

  για  την ομάδα 15 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  στην  ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσό 55.514,00 

€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 62.730,82 με Φ.Π.Α. 13%.  

 για  την ομάδα 16 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ στην ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσό 1.072,40 € 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.329,78 με Φ.Π.Α. 24%  
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 για  την ομάδα 22Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ στην ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό 

έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. . 

Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 29.734,38 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.599,85 με Φ.Π.Α. 

13%.  

 για  την ομάδα 22Β ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ στην ΑΛΑΦΑΚΗ ΖΩΗ με ποσοστό 

έκπτωσης 2% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. 

Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.380,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.079,40 με Φ.Π.Α. 13%.  

 για την ομάδα 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ στην Εταιρεία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 44.811,85 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 50.637,39 

με Φ.Π.Α. 13%  

 για την ομάδα 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ στην Εταιρεία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 27.211,90 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 33.742,76 

με Φ.Π.Α. 24%  

 για την ομάδα 8 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ στην Εταιρεία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.545,47 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 2.876,38 

με Φ.Π.Α. 13%  

 για την ομάδα 9 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ στην Εταιρεία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΤΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ποσό 2.964,60 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 3.676,10 

με Φ.Π.Α. 24%  

 για  την ομάδα 3Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών σταθμών Δήμου  στην εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 

27.128,38 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 30.655,07 με Φ.Π.Α. 13%.  

 για  την ομάδα 3β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ παιδικών σταθμών Δήμου  στην εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό  12.873,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

14.546,94 με Φ.Π.Α. 13%.  

 για  την ομάδα 10Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ  στην εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.535,10 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 1.734,66 με Φ.Π.Α. 13%.  

 για  την ομάδα 10Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΞΕΝΩΝΑΣ στην εταιρεία 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό  1.427,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

1.612,96  με Φ.Π.Α. 13%.  

 για  την ομάδα 17Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 0% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης 

έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου 

για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.084,40 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 26.085,37 με Φ.Π.Α. 13%.  

 για  την ομάδα 17Β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΟΠ  στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΗΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. με ποσό 5.559,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 6.281,67€ με Φ.Π.Α. 13%.   

 

Γ) Κηρύσσει άγονο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τις ομάδες 4, 11, 18 και 19 για την 

«Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 

Δ.Ο.Π.», διότι η εταιρεία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 

Α.Ε»  αποκλείστηκε.  Nα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης για τις ανωτέρω ομάδες 

που κηρύχτηκαν άγονες χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του 

Ν.4412/2016  διότι στο πρόσωπο της εταιρείας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ Α.Ε. συντρέχει υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

73, αφού προηγηθεί έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
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ΘΕΜΑ 10o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                         Απόφ. Αρ: 588 / 2017 (ΑΔΑ: Ω0ΡΧΩ1Ρ-ΠΝΓ) 

Έγκριση κατάρτισης σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων, Δήμου Ρόδου Οικονομικού έτους 

2018, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  με αρ. πρωτ. 876 

/29.09.2017 

(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/80672/04-10-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως μετά, έθεσε υπ’ όψιν των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ 2/80672/04-10-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω: 

 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Αιτιολογική Έκθεση για τις αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 

2018» 

ΣΧΕΤ : Το υπ'αρ. πρωτ. 876/29-9-2017, με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με 

τα άρθρα 76 και 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό και με την 

25595/26.07.2017(Β’/2658) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2018”, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ του δήμου που 

ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να 

διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη 

του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους 

Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του οικονομικού έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, καταρτίστηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ έχοντας ως βάση τα στοιχεία του 7μήνου 2017 και ενσωματώθηκε στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

       Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών μας παρείχε οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του 

σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή, στο δημοτικό συμβούλιο 

και υποχρεωτικά συνοδεύεται από: 

Τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και από την Αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι 

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Στη γνώμη του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου 

δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του 

προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 

Από την αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψε ότι σε συγκεκριμένους ΚΑΕ 

ενεγράφησαν ποσά κατά παρέκκλιση των οδηγιών της προαναφερθείσας ΚΥΑ και ως εκ τούτου 

υποδείχθηκαν οι προσαρμογές που είναι αναγκαίο να επέλθουν στους συγκεκριμένους ΚΑΕ, προκειμένου να 

επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτή. Δεδομένης της υποχρέωσης κατάρτισης ισοσκελισμένου π/υ είναι 

αυτονόητο ότι μειωτικές προσαρμογές στα έσοδα απαραίτητα συνοδεύονται με ανάλογη μείωση στα ποσά 

εξόδων, ώστε να αποτρέπεται η κατάρτιση ελλειμματικού π/υ. 

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, ο Δήμος μας 

 

Α) Κατάρτισε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό 

Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Έσοδα 

μείον Έξοδα) (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

0 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ 
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Β) Εξετάστηκε στα παρακάτω κριτήρια 

Β. Κριτήρια 2 - 14 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 

2 

ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη 

γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 

1828/89)» (€) 

12.217.172,00 12.217.171,70 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

3 

ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή 

μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 

δημοσίων σχολικών μονάδων και 

υπηρεσιών» (€) 

19.833,00 19.832,76 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

4 

ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του Φόρου 

Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων σε δήμους του Ν. 

Δωδεκανήσου» (€) 

8.688.000,00 8.108.800,00 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
-579.200,00 

5 

ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» 

+ ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για την 

καταβολή αποζημίωσης σε 

σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 

Ν. 2817/2000) (€) 

1.128.640,00 1.128.640,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

6 

ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης 

προνοιακών επιδομάτων» - ΚΑΕ 

6741 «Προνοιακά επιδόματα» = 0 

(€) 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

7 

ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ για λοιπούς 

σκοπούς» (Παρακρατηθέντες πόροι 

άρθρ. 27 Ν. 3756/2009) (€) 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

8 

ΚΑΕ 0619β «ΚΑΠ για λοιπούς 

σκοπούς» (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)  

(€) 

0,00 0,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

9 

ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών που αφορούν 

στην Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 1313 

«Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών 

που αφορούν στην Πυροπροστασία» 

(€) 

258.000,00 258.000,00 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

10 
ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών 

δαπανών των δήμων» (€) 
1.883.940,00 1.883.940,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

11 

ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και 

συντήρησης σχολικών κτιρίων» 

(άρθρ. 13 Ν. 2880/2001) (€) 

263.200,00 263.800,00 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
600,00 

12 
ΚΑΕ 0619γ «Δαπάνες λειτουργίας 

εργοστασίων αφαλάτωσης» (€) 
0,00 0,00 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

13 

ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση 

μαθητών μουσικών και 

καλλιτεχνικών γυμνασίων και 

λυκείων» (€) 

64.149,00 64.149,22 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

14 

ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» 

(€) 

2.928.873,00 2.928.873,35 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 27.451.807,00 26.873.207,03 

 

-578.600,00 
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  Γ. Κριτήρια 15 και 16 - Ομάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ.  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Π/Υ (€) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 

15 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 32.014.098,00 32.603.049,93 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

16 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
    

ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» (€) 

91.615.783,00 
   

ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός 

του οικονομικού έτους» (€) 

89.054.000,00 
   

(ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) (€) 2.561.783,00 2.562.186,62 
ΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
0,00 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 34.575.881,00 35.165.236,55 
 

0,00 

 

 

Δ. Κριτήριο 17 – Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ 

 

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι ο Δήμος μας έχει εξεταστεί στα κριτήρια που περιγράφονται 

αναλυτικά και πρέπει να προχωρήσει σε διόρθωση τριών κριτηρίων: 

Α) Του κριτηρίου 4 που αφορά τον ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου»  

Β) Του κριτηρίου 11 που αφορά τον ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» 

(άρθρ. 13 Ν. 2880/2001)  

Γ) Του κριτηρίου 17 που αφορά τον ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2017] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην 

δανείων 5yp - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης  (5ypa4+5ypb4) 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 

(€) 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ 

ΟΔΗΓΙΑ 

ΚΥΑ (€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ

Η ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ

Η ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 

(€) 

Α) 

ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= 

[Εκτιμήσεις 2017] Σύνολο 

Υποχρεώσεων πλην δανείων 5yp - 

Υποχρεώσεις σε καθεστώς 

ρύθμισης 

(5ypa4+5ypb4) 

9.603.873,00 9.854.000,00 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ 
250.127,00 

Β)  
Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων 

πλην δανείων 31.12.2017.  
0,00 

ΔΕΝ 

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
0,00 

 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 

   
250.127,00 
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1
η
 Παρατήρηση 

Ο Δήμος έχει εγγράψει στο σκέλος των εσόδων για τους «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και 

Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» στον Κ.Α. 0613 το ποσό των 8.688.000 €, ενώ 

έπρεπε να εγγραφεί το ποσό των 8.108.800 € σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Για λόγους συμμόρφωσης με την ΚΥΑ απαιτείται προσαρμογή και τροποποιείται ο προϋπολογισμός ως 

εξής: 

 1) Μείωση του ΚΑ εσόδων 0613 με τίτλο «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου», προϋπολογισμού  8.688.000 € κατά 579.200 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

 2η Παρατήρηση 

Ο Δήμος έχει εγγράψει στο σκέλος των εσόδων για τις Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών 

κτιρίων στον Κ.Α. 1312 το ποσό των 263.200 €, ενώ έπρεπε να εγγραφεί το ποσό των 263.800 € σύμφωνα 

με τις οδηγίες. 

Για λόγους συμμόρφωσης με την ΚΥΑ απαιτείται προσαρμογή και τροποποιείται ο προϋπολογισμός ως 

εξής: 

 1) Αύξηση του ΚΑ εσόδων 1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρ. 13 Ν. 

2880/2001)», προϋπολογισμού  263.200 € κατά 600 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

3η Παρατήρηση 

Ο Δήμος έχει εγγράψει στο σκέλος των εξόδων για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 81 και ΚΑΕ 83 το ποσό των 

9.603.873,00, ενώ έπρεπε να εγγραφεί το ποσό των 9.854.000,00 σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Για λόγους συμμόρφωσης με την ΚΥΑ απαιτείται προσαρμογή και τροποποιείται ο προϋπολογισμός ως 

εξής: 

1) Αύξηση του ΚΑ εξόδου 00-8113.0001 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων», 

προϋπολογισμού  30.000 € κατά 50.127 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2) Αύξηση του ΚΑ εξόδου 00-8115.0099 με τίτλο «Διάφορα έξοδα», προϋπολογισμού  800.000 € κατά 

100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3) Αύξηση του ΚΑ εξόδου 00-8117.0001 με τίτλο «Λοιπά έξοδα», προϋπολογισμού 500.000 € κατά 100.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Επίσης ύστερα από την ΑΔΣ 594/10-08-2017 που αφορά την διαγραφή τελών και προστίμων του 

ΔΗΦΟΔΩ , γίνονται οι κάτωθι μεταβολές στους Κ.Α. του προϋπολογισμού: 

1. Μείωση του Κ.Α. εσόδου 3219.0007 με τίτλο «Από Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.)» 

προϋπολογισμού 16.600.000 € ,κατά 16.600.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Μείωση του Κ.Α. εσόδου 3222.0004 με τίτλο «Από πρόστιμα ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.» προϋπολογισμού 

16.670.705,08 € ,κατά 16.670.705,08 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3. Μείωση του Κ.Α. εξόδου 00-8511.0001 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων» προϋπολογισμού 88.109.000 € ,κατά 33.270.705,08 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό. 

Ως εκ τούτου μετά τις παραπάνω μεταβολές: 

Το Αποθεματικό (ΚΑ 911) για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού από 2.056.094,45 €                

μειώνεται κατά 828.727,00 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.227.367,45 €   και το τελικό ύψος του 

προϋπολογισμού έτους 2018 διαμορφώνεται από το ποσό των  211.263.953,75 € στο ποσό των  

177.414.648,67 €.  

Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών 

του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από 

την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του π/υ στο δημοτικό συμβούλιο κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 266 παρ.7 του ν.3852/10 και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η 

επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται δε ότι αναπροσαρμογές στα έσοδα απαιτούν 

ανάλογες προσαρμογές στα έξοδα, ώστε να μην καθίσταται ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, η οικονομική επιτροπή πρέπει να 

επιβεβαιώσει τα ανωτέρω στοιχεία και να διαμορφώσει ανάλογα το σχέδιο του προϋπολογισμού, 

προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της υπ’ αριθμ. 25595/26.07.2017(Β’/2658) 

Κ.Υ.Α., υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, επισυνάπτοντας τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου με αρ. πρωτ. 876/29-9-2017, καθώς και την παρούσα αιτιολογική έκθεση, στην οποία 

παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ. 

Ανάλογες μεταβολές επέρχονται και στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό στα 

αντίστοιχα σημεία. 

Παρατηρήσεις: 

Στην παρούσα αιτιολογική έκθεση επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

Γνώμη του Παρατηρητηρίου με αρ. πρωτ. 876 στις 29/9/2017. 

Ανακεφαλαιώσεις εσόδων, εξόδων και την γενική ανακεφαλαίωση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2018, 

όπως διαμορφώνονται μετά τις παραπάνω μεταβολές.» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΡΟΔΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018 

     Σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 για την προετοιμασία και την συγκέντρωση 

στοιχείων προς την Οικονομική Επιτροπή, αρμοδιότητα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού  προς την Οικονομική Επιτροπή. 

 Στη  διαδικασία σύνταξης του Προϋπολογισμού εμπλέκονται τα όργανα διοίκησης  του Δήμου (Επιτροπή 

διαβούλευσης, Εκτελεστική επιτροπή, Οικονομική επιτροπή και  Δημοτικό Συμβούλιο), ενώ παράλληλα 

δίνεται το δικαίωμα έκφρασης γνώμης και στο «Παρατηρητήριο».  

    Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου παραδίδει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και αιτιολογημένη 

εισήγηση, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων – εξόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες 

της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην εκτελεστική επιτροπή.  

 Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης και εισηγείται το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή (άρθρο 77 του Ν.4172/13) 

 Έπειτα η οικονομική επιτροπή εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο 

του προϋπολογισμού.άρθρο 72 άρθρο 1 περ. α του Ν.3852/13, άρθρο 77 του Ν.4172/13). 

 Η οικονομική επιτροπή, μέσω του αρμόδιου στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου, μεριμνά για την 

ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση 

κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού, στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική 

επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και 

υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 

καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο 

σχέδιο του προϋπολογισμού. 

 Λαμβάνοντας υπόψη, τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει ως υπηρεσία,  καθώς και τις οδηγίες της νέας 

εγκυκλίου ΚΥΑ 25595/28-07-2017 (Β 2658)  , προτείνουμε το επισυναπτόμενο  σχέδιο Προϋπολογισμού 

των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Ρόδου έτους 2018, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, για την 

κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018. 

 Στο προτεινόμενο σχέδιο απεικονίζεται η εκτίμηση, απαρίθμηση και ποσοτική κατάταξη κατά κωδικό 

αριθμό, των εσόδων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και των δαπανών που πρόκειται να πληρωθούν 

κατά το νέο οικονομικό έτος. 

 

Το τελικό ύψος του προϋπολογισμού, έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 177.414.648,67€ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 25595/28-07-2017 (Β 2658) 

Προϋπολογισμός είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ή του Διοικητικού Συμβουλίου) με την 

οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του ΟΤΑ για ένα οικονομικό έτος (άρθρο 1, ΒΔ 17-5/1959). 

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα νομοθετημένα έσοδα του Δήμου. Για τον 

προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3852-10/arthro-72-oikonomiki-epitropi-armodiotites.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-1-proypologismos.html


   

 338 

του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για τα μεν έσοδα τα ποσά που θα εισπραχθούν και για 

τα δε έξοδα τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν. 

 

Για την διαμόρφωση του σκέλους των εσόδων, η οικονομική υπηρεσία συγκεντρώνει τα ακόλουθα : 

-Τα νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών αποδόσεων και των 

οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού.  

-Τις επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, ΚΑΠ 

επενδύσεων κλπ, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί 

κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν.4172/13. -Τις επιχορηγήσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης. 

-Το προβλεπόμενο χρηματικό υπόλοιπο και το προβλεπόμενο υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου από 

βεβαιωμένα έσοδα με ημερομηνία 31/12 του τρέχοντος έτους. 

Η οικονομική υπηρεσία συγκεντρώνει στοιχεία από τις υπηρεσίες για τη διαμόρφωση του σκέλους των 

δαπανών.  

Αναλυτικά: 

-Τις προμήθειες επενδυτικών αγαθών (πλην έργων), ανά υπηρεσία. 

-Τις προβλεπόμενες προμήθειες υλικών ανά υπηρεσία. 

-Τις προβλεπόμενες εργασίες ανά υπηρεσία. 

-Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία. 

-Το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα και τα νέα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος. 

-Τις υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.  

-Πίνακα δαπανών του προσωπικού, με αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά εργαζόμενο, όπου υπολογίζονται οι 

νέες προσλήψεις και το κόστος τους, οι αποχωρήσεις του προσωπικού βάση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου. 

-Τις προβλεπόμενες υπερωρίες. 

-Τα ποσά των αμοιβών των αιρετών.  

-Τα τοκοχρεολύσια, βάσει των δανειακών συμβάσεων και των αναλυτικών καταστάσεων του ΤΠΔ και των 

άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

-Τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην 

συστατική τους πράξη. 

-Τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων καθώς και τον υπολογισμό ποσών για 

γενικότερες αποζημιώσεις σε τρίτους. 

-Το ποσό που προκύπτει για την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα 

προηγούμενα οικον. Έτη, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά από τις οδηγίες της 

κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του 

Ν.4172/13.  

Η ΚΥΑ 25595/28-07-2017 (Β 2658) κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την αντίστοιχη του περσινού έτους 

έχοντας ως μόνη διαφορά την αλλαγή της προθεσμίας για την υποχρεωτική αναμόρφωση από τέλος 

Απριλίου σε τέλος Φεβρουαρίου 2018. 

 Όσον αφορά τη βάση υπολογισμού των δεδομένων, παραμένει η ταμειακή βάση (εισπράξεις-πληρωμές). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 25595/28-07-2017 (Β 2658)  το τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που 

αφορά επιχορηγήσεις υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος 

σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’αρ 23976/2016 (Β 2311) κοινής υπουργικής απόφασης. Συγκεκριμένα: 

1.  Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΕ 

0611) είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 

2016 που αποδόθηκε στο δήμο επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α 

απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: ΩΛΨΞ465ΦΘΕ-19Ι). 

2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων 

προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (ΚΑΕ 0612), υπολογίζεται στο ύψος του 

ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, επί τρία. (Ελήφθη 

υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΞΥΧ465ΦΘΕ-ΒΑΚ & 

ΩΠ03465ΦΘΕ-ΕΞ8). 

3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 

(ΚΑΕ 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 (αφορά δήμους του Ν. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4172-13/arthro-77-proypologismos-dimon.html
http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/kya_26945_2015.pdf


   

 339 

Δωδεκανήσου). (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 

ΩΞΙΞ465ΦΘΕ-5ΟΕ  &  6ΓΟΜ465ΦΘΕ-29Σ). 

4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (ΚΑΕ 0614 και 0615), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού 

που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016 επί 

τέσσερα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το Δήμο από την Υ.Α κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ σε 

όλους τους δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2016 με 

ΑΔΑ: 74ΘΠ465ΦΘΕ-Γ13). 

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 

0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 674) πρέπει να είναι ίσες. 

6. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑ 0619
α
 : «Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009» (Παρακρατηθέντες ΚΑΠ). 

7. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη 

μορφή του Κ.Α. 0619
β
 και υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. (Ελήφθη 

υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 63ΨΔ465ΦΘΕ-74Φ). 

8. Το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που 

αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑΕ 1214) και των αντίστοιχων ποσών για την κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (ΚΑΕ 1313) ισούται με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που 

αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης 

εσόδων με ΑΔΑ: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ). 

9. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ 1311 ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην 

ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 επί δώδεκα. (Ελήφθη 

υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ των δήμων για 

κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων με ΑΔΑ: ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ). 

10. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων 

σχολικών κτιρίων (ΚΑΕ 1312), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά το 

έτος 2015. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 

7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1). 

11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων 

αφαλάτωσης, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619
γ
, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που 

αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης 

εσόδων με ΑΔΑ: Ω5ΧΑ465ΦΘΕ-4ΜΔ  & ΒΧΒ4465ΦΘΕ-Δ9Β). 

12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και 

καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619
δ
, υπολογίζονται 

στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2015-2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό 

που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: Ω572465ΦΘΕ-Τ5Ι &  ΩΤΟΨ465ΦΘΕ-

ΓΜΡ). 

 

Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των 

ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως , τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις 

αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ όταν έχει 

συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου , με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησης της στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» . 

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2018 για νέα έργα μπορούν να 

εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον 

έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας 

παραγράφου (ΑΔΑ , ηλεκτρονική υποβολή κ.λ.π.). 

Τόσο στην κατηγορία των εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων , όσο και στην κατηγορία των 

αντιστοίχων δαπανών , οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και 

αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα των έργων , ή τη σχετική εκτίμηση τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και 

όχι την συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων .    

Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε Δήμο από τις κατανομές έτους 2018 για τις περιπτώσεις Α1 έως 

Α10 από οποιαδήποτε αιτία , θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ του με αναμόρφωση , η οποία πρέπει να 

πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων. 
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ 

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2018 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερομένων ομάδων Ι και ΙΙ, 

υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δυο προηγούμενων οικονομικών 

ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016σε συνδυασμό με την απόδοση 

των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι κλείσιμο του μηνός που προηγείται από τον μήνα 

κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 από την οικονομική επιτροπή.   

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης , 

υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) για τον Π/Υ 2018 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το 

κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός 

του έτους 2017. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2017 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν 

τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2017, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για έτος 2018, επιφέροντας αύξηση 

αυτών. Αντίστοιχα θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα 

έσοδα 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ   

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας , σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και των 

στοιχείων του μήνα αναφοράς , βάσει του οποίου κάθε δήμος εγγράφει τα έσοδά του , οι αρμόδιες για τον 

έλεγχο αρχές, θα αντλήσουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία των δήμων από το σύστημα αναφορών του 

Κόμβου Διαλειτουργικότητας   του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου 2018, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα 

υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατάρτισαν τον Π/Υ 2018 και να 

προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του , με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του 

άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα και μεγέθη τους , όπως αυτά έχουν 

διαμορφωθεί την 31/12/2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  

 Επισυνάπτεται πίνακας υπολογισμών σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου για τις επιχορηγήσεις. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658 ΤΕΥΧΟΣ Β') 

Α/Α ΕΣΟΔΟ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΑ 25595/28-07-2017 

(ΦΕΚ 2658 ΤΕΥΧΟΣ Β') 

ΠΟΣΟ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2018 

1 ΚΑΠ (0611) 
[ τακτική κατανομή  

Αυγούστου 2016 (Χ) 12] 
1.018.097,64 

12.217.171,68 

 

2 

λειτουργικά σχολείων 

(0614)-σχολικοί 

τροχονόμοι (0615) 

[Α’κατανομή 2016 (Χ) 4] 282.160,00 1.128.640,00 

3 προνοιακά (0621) [Α’6μηνο 2016 (Χ) 2] 5.410.792,52 10.821.459,04 

4 μισθώματα (0612) 
ότι αποδόθηκε (Ιαν-Απρ 

2016) (Χ) 3 
6.610,92 19.832,76 

5 

φόρος που αποδίδεται σε 

Δήμους Δωδεκανήσων 

(0613) 

ότι αποδόθηκε το 2015 8.108.800,00 8.108.800,00 

6 
ΚΑΠ επενδύσεων-

ΣΑΤΑ (1311) 

το ποσό της Α’τακτικής 

κατανομής 2016 (Χ) 12 
156.995,00 1.883.940,00 
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7 
επισκευές σχολικών 

κτιρίων (1312) 
ότι αποδόθηκε το 2015 263.800,00 263.800,00 

8 πυροπροστασία (1214) ότι αποδόθηκε το 2016 111.000,00 145.000,00 

9 πυροπροστασία (1313) ότι αποδόθηκε το 2016 147.000,00 113.000,00 

10 

πιστώσεις για σίτιση 

μαθητών μουσικών 

σχολείων 

ότι αποδόθηκε για τη 

σχολική χρονιά 2015-2016 
64.149,22 64.149,22 

Επισυνάπτεται πίνακας με Ίδια έσοδα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β') ) 

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ  

2016 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΛΙΟ  

2017 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2018 

01 

 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

450.462,70 464.176,61 13.713,91 887.890,87 1.076.900,00 

02 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

9.840,04 151.637,66 141.797,62 300.407,55 300.000,00 

03 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

8.035.040,12 9.470.648,57 1.435.608,45 16.961.862,84 18.397.471,29 

04 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.373.815,55 3.791.210,29 417.394,74 8.143.120,59 7.086.255,58 

05 
 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
179.935,78 205.620,15 25.684,37 676.592,50 482.100,00 

07 
 ΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
230.541,01 224.034,91 -6.506,10 771.869,95 466.000,00 

11 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ 

ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

0,00 2.262,00 2.262,00 0,00 3.000,00 

14 
 ΔΩΡΕΕΣ-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

 ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 

ΠΡΟ/ΜΑ – 

ΠΑΡ/ΛΑ 

791.074,75 851.167,14 60.092,39 1.409.746,04 1.509.500,00 

16 

 ΛΟΙΠΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

283.163,65 343.108,59 59.944,94 383.300,38 1.669.000,00 

21 

 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ 

277.454,21 419.281,92 141.827,71 602.920,39 752.871,17 

22 

 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ 

60.263,13 43.032,57 -17.230,56 190.749,35 271.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ OMAΔΑΣ Ι. 

13.691.590,94 15.966.180,41 2.274.589,47 30.328.460,46 32.014.098,04 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 

     Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το Ι μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το ΙΙ μέρος τις δαπάνες 

συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. 

    Στην αιτιολογική έκθεση που ακολουθεί έχουν εγγραφεί  νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τρόπου υπολογισμού που ορίζει η ΚΥΑ για το έτος 2018.  

Η σχέση  μεταξύ εσόδων – εξόδων επίσης θα διασφαλίζεται στην πορεία εκτέλεσης του, με την 

κατάρτιση στοχοθεσίας, η οποία θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό και με την οποία θα ελέγχονται 

μηνιαία,  οι στόχοι του προϋπολογισμού. 

     Αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού έχουν ως εξής: 

0 -Τακτικά Έσοδα 

 

Κ.Α.0111   Μισθώματα από αστικά ακίνητα, ποσού 1.011.900€. Εγγράφονται και προβλέπονται  τα 

μισθώματα τόσο από στεγασμένους χώρους  (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λ.π.) όσο και από μη 

στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λ.π.) όπως αποτυπώνονται στην ανάλυση. 

 

ΚΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια  & λαϊκές αγορές, ποσού 35.000€.   

 

ΚΑ 0129.0002 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων ποσού 30.000€.  Εδώ καταχωρούνται 

τα έσοδα, από την χρήση των δημοτικών χώρων, για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η ανανέωση της 

σύμβασης τους. Βεβαιώνονται και εισπράττονται ποσά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 
ΚΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων, ποσού 300.000€. Το ποσό έδωσε αφορά τους τόκους από τις καταθέσεις των 
χρημάτων μας  στις τράπεζες. 
 
ΚΑ 0311.0001 Τέλος καθαριότητας  & φωτισμού, ποσού 18.363.792,77€. Εγγράφεται το ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 25 του Ν 1828/89. Μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ εισπράττονται έσοδα  
για λογαριασμό του Δήμου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που παρέχει 
στους δημότες. Ένα μέρος όμως από αυτά η ΔΕΗ το παρακρατά γιατί αφορά την δαπάνη του Δήμου για 
φωτισμό οδών, πλατειών κτλ.  
 
ΚΑ 041 Έσοδα νεκροταφείων, ποσού 108.500,00€. Εδώ εγγράφονται τα τέλη και δικαιώματα που 
επιβάλλονται για την κάλυψη  των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων και καθορίζονται από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο.  
 
ΚΑ 0432.0001 

Εισιτήρια κοιλάδας  Πεταλούδων, ποσού 990.000,00€.  

 

ΚΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π ποσού 1.904.655,58€ του άρθρου 24 Ν 2130/93.  

ΚΑ 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) ποσού 

2.600.000,00€.  

 

ΚΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ποσού 450.000,00€.  

  

ΚΑ 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ποσού 500.000,00€. 

 

ΚΑ 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (άρθρο 4 Ν. 1900/90), ποσού 320.000,00€.  

ΚΑ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958), ποσού 40.000,00€. 

ΚΑ 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99), ποσού 170.000,00€. Το τέλος αφορά 

το προβλεπόμενο έσοδο από την λειτουργία ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα). 

ΚΑ 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), ποσού 43.000€.  

ΚΑ 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983), ποσού  8.000€. 

ΚΑ 0523  Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83), ποσού 50.000€. Αφορά 

τους Δήμους, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων κατά τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 1337/1983, ποσού 

150.000€. 
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ΚΑ 0526.0001 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 

ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄), ποσού 14.900€ 

ΚΑ 0527  Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 

(ΦΕΚ 497 Β΄), ποσού 262.000,00€ 

ΚΑ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στους κωδικούς αριθμούς 06 συνολικού ποσού 32.939.252,70 €,  εγγράφονται: 

Tα αναμενόμενα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

 ΚΑ 0611,(ΚΑΠ) για την κάλυψη γενικών αναγκών ποσού 12.217.171,68€ 

 ΚΑ 0612, Έσοδα από ΤΠΔ για μισθώματα σχολικών μονάδων, ποσού 19.832,76€. 

 ΚΑ 0613, ΚΑΠ από Φόρο Εισοδήματος, ποσό 8.108.800,00€ 

 ΚΑ 0614, Έσοδα για την κάλυψη αναγκών των σχολείων για το οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχο 

έξοδο ποσού 1.128.640€. 

 ΚΑ 0619.0007, Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών, Μουσικών και καλλιτεχνικών 

Γυμνασίων και Λυκείων, ποσό 64.149,22€. 

 ΚΑ 0621, Καταβολή προνοιακών επιδομάτων ποσού 10.821.459,04€. 

Ο τρόπος υπολογισμού είναι σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ και έχει αναλυθεί παραπάνω. 

Στους κωδικούς αριθμούς 0711 έως 0713  εγγράφονται τα έσοδα των αντίστοιχων τίτλων με την αντίστοιχη 

νομοθεσία. 

ΚΑ 0713.0001, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ), ποσού 60.000€. 

ΚΑ 0718.0001 ποσού 400.000€ Έσοδα από Καζίνο Ρόδου Α.Ε. 

1 – Έκτακτα έσοδα 

Στον ΚΑ 12 εγγράφονται οι Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Συγκεκριμένα: 

ΚΑ 1214, Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για λειτουργικές δαπάνες , ποσού 

145.000€.  

ΚΑ 1215.0001, Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 2.928.873,35. Στον 

κωδικό αυτό εγγράφεται το υπόλοιπο της επιχορήγησης που έχει εγκριθεί για τον Δήμο μας , αφαιρουμένων 

των ποσών που αφορούν τις ήδη υπάρχουσες καταβολές αλλά και την εκτίμηση απορρόφηση έως τέλος του 

έτους.  

ΚΑ 1219.0002, Αφορά την επιχορήγηση για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, ποσού 332.850€. 

 

ΚΑ 131  Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες. 

ΚΑ 1311 ΣΑΤΑ  Πρόβλεψη ποσού 1.883.940€.  

Σημαντικό  έσοδο το οποίο προέρχεται  από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και  προορίζεται  για 

επενδυτικές δαπάνες.  

ΚΑ 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) ποσού 263.800€. 

ΚΑ 1313 Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για επενδυτικές δαπάνες , ποσού 

113.000€.   

Οι υπόλοιποι κωδικοί του 13 αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις όπως αναφέρονται στους 

τίτλους. 

ΚΑ 15 Προσαυξήσεις –πρόστιμα –παράβολα ,ποσού 1.509.500€.  

ΚΑ 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ποσού 1.669.000€.  

Στον ΚΑ 1694 εγγράφονται για το έτος 2018 τα έσοδα από παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  του άρθρου 

13 του Ν.2971/2001. Ποσό 900.000€  

Στον ΚΑ 1699.0006 εγγράφονται τα έσοδα από το δάνειο της ΔΕΥΑΡ. Ποσό 620.000€. Το συγκεκριμένο 

έχει και ισόποσο έξοδο και εγγράφεται σύμφωνα με τα στοιχεία της σύμβασης της ΔΕΥΑΡ.  

2 - Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Ποσό 725.755€ 
ΚΑ 21  ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , συνολικό ποσό 752.871,17€ 

ΚΑ 22  ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ, συνολικό ποσό 271.000,00€ 

Στους κωδικούς αριθμούς 2111 έως 2118 εγγράφονται τα τακτικά έσοδα που ανάγονται σε παρελθόντα 

οικονομικά έτη, βεβαιώνονται όμως (ή εισπράττονται οίκοθεν) για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους.  

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

ΚΑ 3111.0001 Εισπράξεις από δάνεια δεν προϋπολογίζονται.  

 

http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006269_N0000006718_N0000006745_N0000006746_N0000006747
http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006269_N0000006718_N0000006745_N0000006746_N0000006747
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Στην πίστωση που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών (ΚΑΕ 32), εγγράφονται όλες οι 

απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ). 

Στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει 

από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.  

O KA 32 είχε υπολογιστεί στα 91.615.782,63€ και ο ΚΑ 85 στα 89.054.000,00€ το οποίο σημαίνει καθαρή 

προβλεπόμενη είσπραξη 2.561.782,63 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβανόταν το  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ διότι, το σχέδιο 

του προϋπολογισμού , συντάσσεται και ελέγχεται σύμφωνα με τα  στοιχεία  της 31/07/2017. Με την ΑΔΣ 

594/10-08-2017 , αποφασίστηκε η διαγραφή των οφειλών από ΔΗΦΟΔΩ η οποία και έχει ήδη υλοποιηθεί 

από το Τμήμα Ταμείου κατά το μεγαλύτερο μέρος της και αναμένεται νε έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 

επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα. Ως  εκ τούτου, έγιναν και οι αλλαγές στους αντίστοιχους κωδικούς 

εσόδων που αφορούσαν οφειλές από Τέλη και Πρόστιμα ΔΗΦΟΔΩ συνολικού ποσού 33.270.705,08€ και 

διαμορφώθηκε ανάλογα και ο κωδικός 00-85 που αφορά επισφάλειες. Μετά τις αλλαγές μειώθηκε 

αντιστοίχως και το σύνολο των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού. 

4 - Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων, ποσού 14.619.800,00€ 

Το έσοδο  αφορά συνταξιοδοτικές  εισφορές, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους  

αγαθών, φόρους που παρακρατούνται στις αποδοχές,  κρατήσεις υπέρ τρίτων και επιστροφές χρημάτων. 

Τα ποσά αυτά έχουν δοθεί από την οικονομική υπηρεσία, και ανάλογα εγγράφονται ποσά στα έξοδα, 

προκειμένου να γίνουν  λογιστικές τακτοποιήσεις στο λογιστικό σύστημα του Δήμου. 

5 - Χρηματικό υπόλοιπο, ποσού 18.000.000€ το οποίο αναλύεται σύμφωνα με την ΚΥΑ: 

ΚΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών ποσού 2.232.000€. 

ΚΑ 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 

δήμου ποσού 4.425.000€ 

ΚΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα  έσοδα, για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών ποσού 4.326.000,€  

ΚΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα, για κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από 

πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ποσού 4.733.000,€. 

ΚΑ 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ 

και Εθνικό ΠΔΕ), ποσού 40.000€ 

ΚΑ 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του 

δήμου, ποσού 5.994.000€ 

Τελικό ύψος εσόδων 177.414.648,67€ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

      Οι υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα 

διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής: 

00  - γενικές υπηρεσίες 

10  -οικονομικές & διοικητικές υπηρεσίες 

15  -υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού,& κοινωνικής πολιτικής 

20  -υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

30  -υπηρεσία τεχνικών έργων 

35  -υπηρεσία πρασίνου 

40  -υπηρεσία πολεοδομίας 

45  - υπηρεσία νεκροταφείων 

60-61-62-64 προγράμματα δημοσίων επενδύσεων νέες υπηρεσίες 

70 - λοιπές υπηρεσίες 

      Για τους κωδικούς που αφορούν προμήθειες σε γραφική ύλη, καύσιμα, είδη υγιεινής και καθαριότητας,  

έπιπλα- σκεύη αλλά και επισκευές συντηρήσεις οχημάτων  και  παγίων έχουν κατανεμηθεί ποσά  

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και γίνεται αναφορά σε αυτές όποτε κρίνεται 

απαραίτητο.  

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των εξόδων, τηρήθηκαν  οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος μας, δηλαδή: Περιστολή 
της σπατάλης σε υλικά και  υπηρεσίες  στη βάση μετρήσιμων στόχων.  

00-Γενικές Υπηρεσίες 

ΚΑ 00-6031.0001 Αποδοχές γενικού γραμματέα, ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, 

προβλέπεται ποσό 91.065€ για τους  ειδικούς συνεργάτες και τις αποδοχές του γενικού γραμματέα. 

http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006269_N0000006816_N0000006824
http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000006268_N0000006676_N0000006723
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ΚΑ 00-6031.0002 Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων, αφορά τις αμοιβές των πέντε (5) νομικών 

του Δήμου Ρόδου που αμείβονται  με πάγια περιοδική αμοιβή   ποσού 96.576€. 

ΚΑ 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ποσού 42.825,84€ για τις παραπάνω 

αποδοχές. 

ΚΑ 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 

5441/66) ποσού 300.000€. 

ΚΑ 00-6073.0001  Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια  και σεμινάρια, ποσού 

5.000€ το οποίο είναι  απαραίτητο για την επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου. 

ΚΑ 00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, αφορά αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 

που διορίζονται ανά υπόθεση ποσού 10.000€. 

ΚΑ  00-6116.0001  ποσό 50.000€  για αμοιβές δικαστικών επιμελητών. 

ΚΑ 00-6117  Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία ποσού 10.000€ 

ΚΑ 00-6121  Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 

ΚΔΚ) , ποσού 484.420,32.  

ΚΑ 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ), ποσού 40.000€. 

ΚΑ 00-6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99), ποσού 

5.000€. 

ΚΑ 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε 

αιρετούς, ποσού  28.519,72€ για εργοδοτικές εισφορές.  

ΚΑ 00-6131 Ο Κ.Α. περιλαμβάνει  οποιαδήποτε αμοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία και ταυτόχρονα δεν συνδέεται με τον οικείο Δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

ποσού 5.000€. Τέτοιες μπορεί να είναι π.χ. αμοιβές σε εισηγητές σεμιναρίων. 

ΚΑ 00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ποσού 20.000€.  

ΚΑ 00-6142.0002 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου, ποσού 80.000€ 

ΚΑ 00-6142.0024 Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου, 

ποσού 10.000€ 

ΚΑ 00-6142.0026 Αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση μηχανημάτων έργου(Παράβολα και 

πιστοποίηση), ποσού 20.000€ 

ΚΑ 00-6142.0036 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, ποσού 50.000€ 

ΚΑ 00-6142.0038 Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρόδου, ποσού 

19.530€. 

ΚΑ 00-6142.0040 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Πεταλουδών, ποσού 60.000€ 

ΚΑ 00-6153. Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) ποσού 1.000€. 

ΚΑ 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ποσού 5.000€. 

ΚΑ 00-6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων  ποσού 3.000€. 

ΚΑ 00-622 Επικοινωνίες  ποσού 363.800€. Εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, 

δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 

3274/2004 και για ταχυμεταφορές. 

ΚΑ 00-63 Φόροι –τέλη ποσού 1.023.000,00€. Εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν 

τον ίδιο το Δήμο όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των απορριμματοφόρων, φόρος επί του τόκου 

των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασμοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κ.λ.π. Νέοι 

φόρο σύμφωνα με την νομοθεσία. 

ΚΑ 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ποσού 45.000€. Αφορά έξοδα κινήσεως, διαμονής και 

ημερησίας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία, αιρετών και τρίτων. 

ΚΑ 00-643 Δημόσιες σχέσεις ποσού 75.000€. Τα ποσά έχουν εγγραφεί   για την  απονομή τιμητικών 

διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων, εκδηλώσεις, φιλοξενίες για δημόσιες σχέσεις, τελετές, διπλώματα, 

τοπικές εορτές και γενικά δαπάνες που συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων του 

Δήμου. Για την διάθεση των  πιστώσεων αυτών απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

ΚΑ 00-644 Συνέδρια και εορτές, ποσού 43.000€.  

ΚΑ 00-645  Συνδρομές ποσού 94.500€. Πρόκειται για  έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, 

ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κτλ. 

ΚΑ 00-646  Έξοδα δημοσιεύσεων ποσού 5.000€. Για διάφορα έξοδα δημοσίευσης, αγγελιών, ανακοινώσεων 

κτλ. 

ΚΑ 00-6492.0001 Δικαστικά έξοδα ποσού 3.500.000€. Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Δήμου. 
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ΚΑ 00-6495.0002 Προμήθειες διαβιβαζομένων εσόδων (μέσω Τ.Π.Δ.), ποσού 40.000€. 

ΚΑ 00-6495.0004 Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ, ποσού 700.000€. 

ΚΑ 00-6495.0005 Οφειλές προς Δ.Ο.Υ  δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου που έχουν 

καταργηθεί, ποσού 50.000€. 

ΚΑ 00-6495.0006 Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Ρόδου, που έχουν 

καταργηθεί, ποσού 50.000€ 

ΚΑ 00-651 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ποσού  4.340.500€. Στους κωδικούς που 

ακολουθούν περιγράφονται  τα δάνεια του κάθε Δήμου αναλυτικά με τόκους και χρεολύσια. 

ΚΑ 00-652 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ποσού 8.100€. Στους κωδικούς που ακολουθούν 

περιγράφονται τα δάνεια του κάθε Δήμου  αναλυτικά με τόκους και χρεολύσια. 

ΚΑ 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ποσού 1.128.640€, αφορά την απόδοση εισοδημάτων από 

θεσμοθετημένους πόρους (Κ.Α.Π.) σε σχολικές επιτροπές. (αντίστοιχος  Κ.Α. των εσόδων 0614) 

ΚΑ 00-6715  Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ποσού 3.236.000 €. 

 Η κατανομή αφορά: 

 τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας, με 1.330.000ευρώ,  

 το Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης με 206.000 ευρώ και 

 τον  ΔΟΠΑΡ με 1.700.000ευρώ. 

 

ΚΑ 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, ποσού 20.000. 

ΚΑ 00-6736 συνολικού  ποσού 500.000€ 

Αφορά  προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. και είναι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και 

πολιτιστικούς συλλόγους και κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου.(ποσοστό 1,5% των 

τακτικών εσόδων)για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αθλητικούς, πολιτιστικούς (και 

εκκλησιαστικούς) συλλόγους που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του Δήμου. Στην προκειμένη 

περίπτωση το ποσό αφορά την χρηματοδότηση του ΠΡΟΤΟΥΡ και του δημοτικού κυνοκομείου. 

ΚΑ 00-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, ποσού 220.000€ 

ΚΑ 00-682 Εκτακτα έξοδα, ποσού 130.000€ . Αφορά πρόστιμα , προσαυξήσεις και τόκους υπερημερίας από 

ασφαλιστικά ταμεία που ενδεχομένως χρειαστεί να πληρώσει ο Δήμος. 

 

10-Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίες 

ΚΑ 10-601 ποσού 4.537.056 €, αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων. 

ΚΑ 10-602 ποσού 899.281,96€, αφορά τις μισθοδοσίες των τακτικών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου. 

ΚΑ 10-604 ποσού 72.399 €,  αφορά τις μισθοδοσίες των εκτάκτων υπαλλήλων. 

ΚΑ 10-605 ποσού 890.359,63€,  αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων 

ΚΑ 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την υπηρεσία Οικονομικών- Διοικητικών υπηρεσιών, ποσού 

5.000.000€  

ΚΑ 10-6232 Μισθώματα κτιρίων –Τεχνικών έργων ποσού 400.000€  

Εδώ εγγράφονται τα κάθε είδους μισθώματα που καταβάλλει ο Δήμος. 

ΚΑ 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους, ποσού 194.600€. Εγγράφονται 

τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται 

από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κ.λπ.). 

ΚΑ 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων, ποσού 62.046,32€. 

ΚΑ 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων, ποσού 48.500,00€ 

ΚΑ 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ποσού 549.400,00€. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται 

δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη , υλικά φαρμακείου, καύσιμα κλπ που αφορούν την συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

 

15 - Υπηρεσίες  Πολιτισμού Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής 

ΚΑ 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων, ποσού 718.918,36€. 

ΚΑ 15-602 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου από τους μεταφερόμενους υπαλλήλους,  ποσού 

736.177,08€.  

ΚΑ 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων 

κ.λ.π.), ποσού 253.000,00€ 

ΚΑ 15-604 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης, ποσού 353.258,80€. 

ΚΑ 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων, ποσού 74.800,00€ 

ΚΑ 15-623 Ενοίκια – Μισθώματα, ποσού 80.000€ 

ΚΑ 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους. Διάφορες επισκευές και 

συντηρήσεις, με ποσά τα οποία κρίνονται απαραίτητα, ποσού 56.000,00€. 
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ΚΑ 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, όπως αναλύονται στους υποκωδικούς προκειμένου να 

συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους οι παιδικοί σταθμοί ποσού 204.149,22€ 

ΚΑ 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ποσού 224.850,00€. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται 

δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη , υλικά φαρμακείου, καύσιμα κλπ που αφορούν την συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

ΚΑ 15-6741 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους και αφορά την 

καταβολή προνοιακών επιδομάτων ποσού 10.821.459,04 € , πίστωση για την καταβολή των προνοιακών 

επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 17 του ν. 3852/2010), αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί στον ΚΑ 

0621.0001 των εσόδων. 

ΚΑ 15-713 Προμήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή, ποσού 333.400,00€ 

ΚΑ 15-73 Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

 

20  -Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

ΚΑ 20-601 Ποσό 2.836.118,62€ αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας.  

ΚΑ 20-602 Ποσό 2.650.131,36€ αφορά τις μισθοδοσίες των αορίστου χρόνου υπαλλήλων καθαριότητας.  

ΚΑ 20-604 Ποσό 538.367,52€ αφορά τις μισθοδοσίες του έκτακτου προσωπικού   καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού. 

ΚΑ 20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης, ποσού 1.377.692,83€. 

ΚΑ 20-606 Προβλέπεται ποσό 108.500€  για  παροχές  εργατοτεχνικού  προσωπικού, καθώς και άλλα μέσα 

ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

Εδώ επίσης έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας όπως: 

ΚΑ 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας, προβλέπεται ποσό 5.020.000€. 

ΚΑ 20-624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing, ποσού  285.200€. 

ΚΑ 20-625 Ασφάλιστρα ποσού 33.000€. 

ΚΑ 20-627  Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού. Εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε 

τρίτους έξοδα ( η ανάθεση στον ιδιώτη) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ποσού 3.957.314,09€.  

ΚΑ 20-71 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή ποσού 28.000€ 

ΚΑ 20-73 Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

 

30-Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 

ΚΑ 30-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 2.419.029,48€. 

ΚΑ 30-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 804.245,32 €. 

ΚΑ 30-605  Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης, ποσού 567.767,00€ 

ΚΑ 30-605  Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού, ποσού 57.000€ 

ΚΑ 30-623 Ενοίκια –Μισθώματα.  Έχει εγγραφεί  η υποχρέωση για μισθώματα, ποσού 170.000€. 

ΚΑ 30-646 Έξοδα δημοσιεύσεων, ποσού 65.000€. 

ΚΑ 30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ποσού 397.000€ 

ΚΑ 30-71 Προμήθειες παγίων, όπως αναγράφονται στην περιγραφή ποσού 188.000€ 

ΚΑ 30-73 Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου ποσού 9.643.849,74€ 

ΚΑ 30-74 Οι μελέτες όπως περιγράφονται στους κωδικούς ποσού 115.447€ 

 

35-Υπηρεσία Πρασίνου 

ΚΑ 35-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 750.093,60€  

ΚΑ 35-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, ποσού 105.009,60€ 

 ΚΑ 35-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ποσού, 156.471,36€ 

ΚΑ 35-61 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 73.200€. 

ΚΑ 35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ποσού 231.500,00€. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται 

δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη , υλικά φαρμακείου, καύσιμα κλπ που αφορούν την συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

ΚΑ 35-713 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή, ποσού 96.000€ 

 

40-Υπηρεσία Πολεοδομίας 

ΚΑ 40-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 607.496,76€. 

ΚΑ 40-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 102.573,68€. 
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ΚΑ 40-605 Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού 136.311,64 € 

ΚΑ 40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ποσού 104.000€. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται δαπάνες 

για αναλώσιμα, γραφική ύλη , υλικά φαρμακείου καύσιμα κλπ που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρεσία. 

ΚΑ 40-71 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή ποσού 58.000€  

ΚΑ 40-74 Οι μελέτες που αφορούν την υπηρεσία Πολεοδομίας, όπως περιγράφονται στους κωδικούς ποσού 

1.214.601,00 

 

45-Υπηρεσία Νεκροταφείων 

ΚΑ 45-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 123.021,48€. 

ΚΑ 45-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 22.410,56 €. 

Στους ΚΑ 60-61-62-64 αναλύονται οι υπηρεσίες επιχορηγούμενων έργων και δράσεων από το ΠΔΕ. 

  

70- Λοιπές Υπηρεσίες 

Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαμβάνουν το προσωπικό των παρακάτω Διευθύνσεων: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Αναλυτικά: 

ΚΑ 70-601 Αφορά τις μισθοδοσίες των μονίμων υπαλλήλων, ποσού 2.239.751,64€.  

ΚΑ 70-602 Αφορά τις μισθοδοσίες των  υπαλλήλων αορίστου χρόνου, ποσού 490.416,52 €. 

ΚΑ 70-605 Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων, ποσού 455.031,60€. 

ΚΑ 70-606 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ποσού 263.000,00€. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται 

δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη , υλικά φαρμακείου, καύσιμα κλπ που αφορούν την συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

ΚΑ 70-623 Ενοίκια – Μισθώματα ποσού, 139.000€ 

ΚΑ 70-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ποσού, 142.000€ 

ΚΑ 70-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, ποσού 83.000,00€ 

 

ΚΑ 70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ποσού 231.500,00€. Σε αυτόν τον κωδικό εγγράφονται 

δαπάνες για αναλώσιμα, γραφική ύλη, υλικά φαρμακείου, καύσιμα κλπ που αφορούν τις συγκεκριμένες 

υπηρεσίες. 

ΚΑ 70-71 Προμήθειες παγίων όπως αναγράφονται στην περιγραφή ποσού 217.000€ 

ΚΑ 70-73 Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

 

Σημειώσεις  

 Οι  Πληρωμές υποχρεώσεων  Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών) αναλύονται στις υπηρεσίες στους 

κωδικούς  81 όσο  83.  

 

ΚΑ 91 Αποθεματικό, ποσού  1.227.367,45€. 

Το ποσό αυτό προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την εγγραφή 

νέων πιστώσεων που δεν έχουν  προβλεφθεί .Το ύψος του δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται 

από το άρθρο 161 του ΔΚΚ (5% των τακτικών εσόδων). 

Το τελικό ύψος του προϋπολογισμού, έτους 2018 στο οποίο ισοσκελίζεται με τα έσοδα ανέρχεται στο ποσό 

των 177.414.648,67€». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 

76 και 77 ν.4172/2013 (Α’ 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό και με την 

25595/26.07.2017(Β’/2658) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & 
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

δήμων, οικονομικού έτους 2018”,  

 την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 494/29-08-2017 (ΑΔΑ: 7Σ5ΚΩ1Ρ-ΥΩΦ), της οποίας 

θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα - ένθετα, η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, αρ. 16/25-8-2017,  

 Η με αριθμ. πρωτ.: 876/29-09-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

 Το έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης Οικονομικών αρ. πρωτ.: 

2/80672/04-10-2017, δια του οποίου διαβιβάζονται, εκ νέου, η Εισηγητική Έκθεση, το έντυπο 

ανακεφαλαίωσης Εσόδων και Δαπανών Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το Οικονομικό 

Έτος 2018,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει με την παρούσα, την τροποποίηση της υπ’ αριθμ, 494/29-08-2017 (ΑΔΑ: 7Σ5ΚΩ1Ρ-ΥΩΦ) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη «Έγκριση, κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - 

Εξόδων, Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2018», μετά την με αριθμ. πρωτ.: 876/29-09-2017 γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

  

Β) Συντάσσει, εκ νέου, τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το Οικονομικό 

Έτος 2018, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών αρ. πρωτ. 2/80672/04-10-2017, δια του οποίου διαβιβάζονται, εκ νέου, η Εισηγητική 

Έκθεση, το έντυπο ανακεφαλαίωσης  Εσόδων και δαπανών, Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το 

Οικονομικό Έτος 2018, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ, 

                

Γ) Παραπέμπει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το Οικονομικό Έτος 2018 

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 προαναφερόμενα έγγραφα, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, οι αποφάσεις, ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του Δήμου Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2018, θεωρούνται ως 

αναπόσπαστα της παρούσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o (εκτός ημερήσιας διάταξης)                Απόφ. Αρ: 589/ 2017 ( ΑΔΑ: ΩΛΧΖΩ1Ρ-Δ1Ξ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 50.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/80769/04-10-2017) 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/80769/04-10-2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

 Σας αποστέλλουμε το σχέδιο Διακήρυξης του παρακάτω έργου: «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

πόλεως Ρόδου» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 30-7323.0087  και πίστωση  # 50.000,00# ευρώ.   

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

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή  Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
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Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/80769/04-10-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» του Δήμου Ρόδου έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

  
cxxviii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

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

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  40.322,24 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 

 

Άρθρο 1   Κύριος  του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
cxxix

 

1.1.Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκουση-κ. Διαμαντής 

1.2.Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3.Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4.Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5.Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ) την ………….ημέρα 

………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 cxxx

 

1.6.Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - 

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο 

τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
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Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
cxxxi

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την ……………………. 

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

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο 

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

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
cxxxii

 
cxxxiii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cxxxiv

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 

με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/…
cxxxv

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ)- ΡΟΔΟΣ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ….. για το έργο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
cxxxvi

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή  

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 

2. 
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3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
cxxxvii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

4.1.Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
cxxxviii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής
cxxxix

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 

μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια
cxl

, 
cxli

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

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

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

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

εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως 

στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 
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αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
cxlii

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  15 

ημερών,
cxliii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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 

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 με 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cxliv

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος 

μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο 

όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
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β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

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, επί αποδείξει. Όσοι 

υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 

γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν  

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του  Τεχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, 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, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.   

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

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

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
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7.3.      Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cxlviii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
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 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cl
 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ.πρωτ.459/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/459 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 

η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ).
cli  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 

  

11.1.Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  (40.322,24) Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.714,25 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.348,57 Ευρώ 

Απρόβλεπτα
clii

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

5.259,42 Ευρώ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cliii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού Ø σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4412/2016. 
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11.2.      Τόπος εκτέλεσης του έργου  

Με τον παρόν έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση και το σχεδιασμό δύο υπαίθριων χώρων σταθμών 

αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως που ήδη χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης. 

Συγκεκριμένα αφορά  

 το Ο.Τ.239 στη συμβολή των οδών Τηλιακού και Μαύρου (Α. Χώρος στάθμευσης parking 80 θέσεων) 

και  

 το Ο.Τ.3 μεταξύ των οδών Τήλου και Αστυπάλαιας (Β. Χώρος στάθμευσης parking 64 θέσεων). 

Το εμβαδόν του Α χώρου στάθμευσης  είναι 1800,00 μ2, και του Β χώρου στάθμευσης 1600,00 μ2. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΪΑΣ και οι κάτωθι εργασίες είναι οι κάτωθι: 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων 

οδοστρωσίας ούτος ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός 

συμπύκνωσης. Ακολουθεί η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά για την τελική 

μορφή της επιφάνειας σε επι μέρους τμήματα των επιφανειών και τέλος θα γίνει η κατασκευή ασφαλτικής 

στρώσης βάσης πάχους 5εκ. εφόσον προηγηθεί η προεπάληψη των επιφανειών με ασφαλτικό διάλυμα τύπου 

ΜΕ-0.  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
cliv

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
clv

 



   

 362 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
clvi

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 806,44 ευρώ. 
clvii

 

 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. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 

:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) 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.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του  έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

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

 

16.1 ΔΕΝ 
clix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….
clx

 

16.2. ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................
clxi

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 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. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

clxii
ορίζεται η ……………, ημέρα 

........................... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
clxiii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
clxiv

 ή στα 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε 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 ΣΔΣ, 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 

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. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
clxv,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
clxvi

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται 

από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του 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 
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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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται 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. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 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. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:clxvii

 

 (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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 4 
clxviii

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. 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, 
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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 ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
clxix

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 

παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
clxx

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

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 ν. 4412/2016 ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 

οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
clxxi

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου 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, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
clxxii 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 
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αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 

ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 

ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 

οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 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.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 

και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 

που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, 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 εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
clxxiii

 στην Α1 τάξη και 

άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή στα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
.
 . 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
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εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και  υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από (α) 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το νεκτέλεστο 

μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο 

που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

(i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως δικαιολογητικά τα 

αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής») 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/ μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
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μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου»
 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

clxxv
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 

υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από 

την Ενημερότητα Πτυχίου. 
clxxvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clxxvii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22.  

Α.4. (θ).
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- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα  στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός 

 φορέα μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια 

επιλογής χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα  του Μέρους IV). 

-  β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 
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σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 715/2017  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.  
 
 Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 1/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7323.0087, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 
 

 

ΘΕΜΑ 12o (εκτός ημερ. διάταξης)           Αποφ. Αρ Ορθή  590 / 2017 (Α.Δ.Α.: 7ΤΜ6Ω1Ρ-7Θ1) 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Κ. - 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Κ. Ο.Ε. » για την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο 

Δήμο Ρόδου, βάσει του Ν. 4483/2017. 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/80802/04-10-

2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/80802/04-10-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  :  Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/65308/21.08.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Κ. – ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Κ. 

ΟΕ»  

Έχοντας υπόψη: 

16. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

17. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

18. Τα στοιχειά διακανονισμού 3452 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 137.797,70 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Κ. – 

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Κ. ΟΕ» με ΑΦΜ 998347458 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το σύνολο των  

βεβαιωμένων ποσών ύψους 137.797,70 €  πλέον προσαυξήσεων, σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/80802/04-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Κ. – ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Κ. Ο.Ε.» με 

Α.Φ.Μ.: 998347458 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 137.797,70 €  πλέον προσαυξήσεων, 

στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  ποσού αυτού σε 

σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις».  

 

 

ΘΕΜΑ 13o (εκτός ημερ. διάταξης)     Απόφ. Αρ: Ορθή Επ.: 591/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΖΧ2Ω1Ρ-9ΑΛ) 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR Α.Ε. » για την ρύθμιση  των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο 

Ρόδου, βάσει του Ν. 4483/2017. 

 (Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου με αριθ. πρ.:2/80806/4-10-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/80806/04-10-2017 εισήγηση του 

τμήματος ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  :  Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/67646/28.08.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR ΑΕ »  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

3. Τα στοιχειά διακανονισμού 3526 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή 

του προς τον Δήμο Ρόδου του ρυθμισμένου ποσού των 54.075,31 € πλέον τυχόν προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GLAMOUR ΑΕ» με ΑΦΜ 094196201 στην πιο πάνω ρύθμιση Ν.4483/2017, για το 

σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 54.075,31 €, σε εφάπαξ (1) δόση» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της δημοτικής ταμία κ. Ανθή Κατσαρά) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/80806/04-10-2017 εισήγηση της δημοτικής ταμία, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον Ν.4483/2017 άρθρο 52, 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48, 

 Την με αριθ. 550/2017 (Α.Δ.Α.: 72Χ0Ω1Ρ-ΧΝΜ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

GLAMOUR Α.». με Α.Φ.Μ.: 094196201 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 54.075,31 €  

πλέον προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4483/2017 και την καταβολή του  

ποσού αυτού σε εφάπαξ (1) δόση. 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και αυτών που τέθηκαν εκτός 

αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας τακτικής 

συνεδρίασης. 

          

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   

        

      Σάββας Διακοσταματίου      

     Αντιδήμαρχος                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  

    

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Παρασκευάς  Δημήτριος  

3. Σταυρής Μιχάλης 

4. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

5. Σαρικάς Γεώργιος   

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii 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.  

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. 
iv 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.  
v 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). 
vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
vii 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). 
viii 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. 
ix 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. 
x 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”. 
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xi Όπως 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 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.". 
xii 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 ) 
xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xiv 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).  
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
xix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 
xx 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. 
xxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxii Υπό 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.  
xxiiiΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xxivΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xxvΒλέπε 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.  
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. 
xxviΣύμφωνα 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.  
xxviiΌπως 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). 
xxviiiΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xxixΌπως 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). 
xxxΚατά 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. 
xxxiΌπως 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. 
xxxiiΌπως 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”. 
xxxiiiΌπως 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 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.". 
xxxivΗ 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 ) 
xxxvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxviΣτην 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).  
xxxviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxviiiΌπως 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. 
xxxixΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlΥπό 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.  
xli Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xlii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xliii 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.  

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. 
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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. 
xliv 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.  
xlv 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). 
xlvi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xlvii 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). 
xlviii 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. 
xlix 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. 
l 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”. 
li Όπως 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 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.". 
lii 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 ) 
liii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
liv 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).  
lv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lvi 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. 
lvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
lviii Υπό 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.  
lix Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
lx Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
lxi 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.  

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. 
lxii 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.  
lxiii 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). 
lxiv Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
lxv 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). 
lxvi 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. 
lxvii 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. 
lxviii 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”. 
lxix Όπως 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 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.". 
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lxx 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 ) 
lxxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxii 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).  
lxxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxiv 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. 
lxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
lxxvi Υπό 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.  
lxxviiΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
lxxviii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 

Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
lxxixΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lxxxΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν 

στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
lxxxiΣε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 

υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία 

διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
lxxxiiΌταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, 

τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 

κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
lxxxiii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
lxxxivΣυμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
lxxxv Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
lxxxvi Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της 
παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
lxxxvii Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με 

τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
lxxxviiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lxxxixΌταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη 

διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
xcΌταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 

124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
xciΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
xciiΣύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
xciii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xcivΣτο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. 

εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
xcvΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xcviΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
xcviiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 

4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
xcviiiΌταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 
διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 

πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
xcixΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cΣύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης 

και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 

της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) 

του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 
ciΤο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 
διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
ciiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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ciiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
civΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cvΟι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. 

( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
cviΤο ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
cviiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cviiiΣυμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 
περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
cixΕφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 
περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 

προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 

(παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
cx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
cxiΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cxiiΟρίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
cxiiiΚατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις 

οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
cxiv Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxvΤα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 

στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να 

τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 
διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
cxvi Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της 

διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
cxviiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 
λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
cxviii Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
cxix Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
cxxΗ εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
cxxi Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “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."  
cxxiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
cxxiiiΣυμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 

(πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
cxxiv Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 

«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 

83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
cxxvΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cxxvi Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cxxviiΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cxxviiiΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cxxixΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 

Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
cxxxΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
cxxxi Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν 

στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
cxxxiiΣε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 

υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία 

διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
cxxxiiiΌταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, 

τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 



   

 378 

                                                                                                                                                                  
κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
cxxxiv Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cxxxvΣυμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
cxxxviΣύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cxxxviiΣκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της 
παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
cxxxviii Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά 
με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
cxxxixΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
cxl Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη 

διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
cxliΌταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 

124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
cxliiΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
cxliii Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 
) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
cxlivΜε την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxlv Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό διάστημα 

εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. 

εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
cxlviΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxlviiΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
cxlviiiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 

4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
cxlixΌταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 

διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 

πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 
80/2016. 
clΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cliΣύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης 
και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 

της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) 
του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 
cliiΤο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 
διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
cliiiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
clivΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
clvΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
clvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 

13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
clvii Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
clviiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
clixΣυμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
clxΕφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 

περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 

(παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
clxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
clxiiΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
clxiiiΟρίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
clxivΚατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις 
οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
clxv Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
clxviΤα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 
στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να 
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τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
clxviiΟι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της 
διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου) 
clxviiiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
clxix Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου καιτη σχετική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
clxxΓια τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
clxxi Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
clxxii Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “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."  
clxxiiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
clxxivΣυμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 
(πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 

δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
clxxvΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 

«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 
83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
clxxviΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
clxxviiΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ξεχωριστά. 
clxxviii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


