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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: 25/12-06-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 12 

Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 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. 2/43423/08-06-2017, η οποία κοινοποιήθηκε 

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

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

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

παρόντα οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά 

Δημήτριο, 4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Καραγιάννη Μαρία, 7. Δράκο 

Στέφανο, 8. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Κασσανή Ευγένιο 

(δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. 

Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. 

Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νο), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν 

κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

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

και της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του τμήματος 

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου, της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. 

Κλαδογένη Ανθούλας, της Προϊσταμένης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Βαϊλάκη 

Άννας και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, κ. 

Στάγκα Εμμανουήλ, κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου και κ. Γιαννακού Κωνσταντίνου. 

 

 

 

 

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


2 

 

ΘΕΜΑ                                         Απόφ. Αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη έξι 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 μελών της, να 

συζητηθούν πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη. Το θέμα αυτό 

θεωρείται κατεπείγον γιατί λήγει η προθεσμία άσκησης ανακοπής. 

2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό 

θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία 

ανάδειξης μειοδότη του παραπάνω έργου. 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης 

μειοδότη του παραπάνω έργου. 

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος 

των εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.», προκειμένου να 

διαβιβαστεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 

έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και 

να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του παραπάνω έργου. 

6. Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών & Νότιας Ρόδου και νυν 

Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου και του κ. Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου ως πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό 

Κωνσταντίνο, ο οποίος θα παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-06-2017 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω έξι κατεπειγόντων θεμάτων στην 25
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. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής 

πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας 

Κορωνιώτου, Εφέτη.  

2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», έτους 2017.  

3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017.  

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε 

βάρος των εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.».   

5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», έτους 2017.  

6. Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών & Νότιας Ρόδου και 

νυν Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου και του κ. Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου ως 

πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. 

Γιαννακό Κωνσταντίνο, ο οποίος θα παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-06-2017 

ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

 

ΘΕΜΑ 1o                                                         Απόφ. Αρ. 291/2017 (Α.Δ.Α: ΩΖΖ6Ω1Ρ-ΙΨΞ) 

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/3723/19-1-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/43264/08-06-2017 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 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης  

Πληροφορικής Μωραϊτη Βασιλείου στην 

Θεσσαλονίκη  από 1/5/2017 έως και 2/5/2017 

-17,17 

2 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντιδημάρχου Μαρίας 

Χατζηλαζάρου στην Νέα Υόρκη 10/5/2017 

έως 14/5/2017 για την Τουριστική έκθεση 

-735,00 

3 Οδοιπορικά  00-6421 

Δαπάνη μετακίνησης της Αντιδημάρχου 

Τουρισμού Μαρίζας Χατζηλαζάρου στην 

Θεσσαλονίκη από 22/4/2017 έως και 

23/4/2017 

-1,00 

4 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Ψυλλάκη  Βασιλείου στην Θεσσαλονίκη στις 

22/4/2017 έως και 23/4/2017 

-90,00 

5 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Νομικού Συμβούλου Στάγκα  

Εμμανουήλ  για να παραβρεθεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 27/4/2017 

-113,96 
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(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της 

προϊσταμένης Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

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

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/43857/09-06-2017 

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 ως προς την ανατροπή έχει ως ακολούθως: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια   62-7135.0001 Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το 

Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου 
-8.100,00 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43264/08-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/43857/09-06-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

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 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης  

Πληροφορικής Μωραϊτη Βασιλείου στην 

Θεσσαλονίκη  από 1/5/2017 έως και 2/5/2017 

-17,17 

2 Οδοιπορικά  00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντιδημάρχου Μαρίας 

Χατζηλαζάρου στην Νέα Υόρκη 10/5/2017 

έως 14/5/2017 για την Τουριστική έκθεση 

-735,00 

3 Οδοιπορικά  00-6421 

Δαπάνη μετακίνησης της Αντιδημάρχου 

Τουρισμού Μαρίζας Χατζηλαζάρου στην 

Θεσσαλονίκη από 22/4/2017 έως και 

23/4/2017 

-1,00 

4 Οδοιπορικά  70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Ψυλλάκη  Βασιλείου στην Θεσσαλονίκη στις 

22/4/2017 έως και 23/4/2017 

 

-90,00 
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5 Οδοιπορικά  10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Νομικού Συμβούλου Στάγκα  

Εμμανουήλ  για να παραβρεθεί στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 27/4/2017 

-113,96 

6 Προμήθεια   62-7135.0001 Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το 

Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου 
-8.100,00 

 

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 2o                                                             Απόφ. Αρ. 292/2017 (Α.Δ.Α: 63Κ0Ω1Ρ-99Ω)  

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 και πολυετών δαπανών, 

σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43260/08-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/43260/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών . 

ΣΧΕΔΙΑ:983,984,985,986 . 

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά 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 

1 983 10-6232.0001 
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

(οφειλή προς της ΕΤΑΔ )  
 321.367,71 

2 984 10-6232.0001 

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

για το έτος 2017  16.000,00 

3 985 

 

70-7331.0001 

 

Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό 

Κισθηνίου με ποσό 100.000,00 € για το έτος 2017 

και για το έτος 2018 με το ποσό των 115.000,00 €  

100.000,00 

4 986 70-7331.0002 
Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ Φάση 

εργασιών 
 90.000,00 

 
 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης 

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

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

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/43857/09-06-2017 

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 ως προς τις διαθέσεις πιστώσεων έχει ως ακολούθως: 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 987 30-7331.0001 

Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού 

Βεργίνας 

 110.000,00 
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2 988 15-7331.0001 
Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου 

Καβαρινού 
 7.200,00 

3 989 30-7336.0002 

Αποκατάσταση γεφυριού και 

οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα 

Τ.Κ. Δαματριάς 

 30.000,00 

4 990 30-7331.0002 
Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ 

Ροδινιού 
 7.200,00 

5 991 62-7341.0027 

Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  

ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  

Δήμου Ρόδου 

 151,00 

6 992 30-7333.0093 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. 

Αρχίπολης 
 60.000,00 

7 993 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  5.000,00 

8 994 10-6461.0001 
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων 
 4.000,00 

9 995 00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  50.000,00 

10 996 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο 

Χαράκι( της Κ.Μ. 3589 γαιών Μαλώνας 

δικαιούχου Γιωργά - Μαλή Γεωργίου )  

 14.345,65 

11 997 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  1.000,00 

12 998 30-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  1.000,00 

13 999 00-6737.0001 

Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην 

Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020, για 

την υλοποίηση του Προγράμματος 

σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-

CREATIVE EUROPE της Ε.Ε.για το έτος 

2017 το ποσό των 15.000,00, για το έτος 

2018 το ποσό των 15.000,00, για το έτος 

2019 το ποσό των 15.000,00, για το έτος 

2020 το ποσό των 15.000,00 

 

15.000,00 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43260/08-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/43857/09-06-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

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

προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 
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ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 983 10-6232.0001 
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

(οφειλή προς της ΕΤΑΔ )  
 321.367,71 

2 984 10-6232.0001 

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

για το έτος 2017  16.000,00 

3 986 70-7331.0002 
Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ Φάση 

εργασιών 
 90.000,00 

4 987 30-7331.0001 
Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση 

δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας 
 110.000,00 

5 988 15-7331.0001 Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου Καβαρινού  7.200,00 

6 989 30-7336.0002 
Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος 

δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς 
 30.000,00 

7 990 30-7331.0002 Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού  7.200,00 

8 991 62-7341.0027 
Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- 

ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου 
 151,00 

9 992 30-7333.0093 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης  60.000,00 

10 993 10-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  5.000,00 

11 994 10-6461.0001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  4.000,00 

12 995 00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  50.000,00 

13 996 40-7421.0007 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής στο Χαράκι( της Κ.Μ. 3589 

γαιών Μαλώνας δικαιούχου Γιωργά - Μαλή 

Γεωργίου )  

 14.345,65 

14 997 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  1.000,00 

15 998 30-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  1.000,00 

 
Β) Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις 

στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2017 

 

985 70-7331.0001 
Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό 

Κισθηνίου έτους 2017  
 100.000,00 

985 
70-7331.0001 

Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό 

Κισθηνίου έτους 2018  
115.000,00 

999 00-6737.0001 

Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική 

Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE 

EUROPE της Ε.Ε. έτους 2017  

15.000,00 
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999 00-6737.0001 

Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική 

Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE 

EUROPE της Ε.Ε. έτους 2018  

15.000,00 

999 00-6737.0001 

Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική 

Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE 

EUROPE της Ε.Ε. έτους 2019  

15.000,00 

999 00-6737.0001 

Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική 

Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE 

EUROPE της Ε.Ε έτους 2020  

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 3o                                                                        Απόφ. Αρ. 293/2017 (Α.Δ.Α: 62ΗΔΩ1Ρ-Ψ5Ρ) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 για εκτέλεση 

δικαστικής απόφασης 223/2016 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, δικαιούχος  

«ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43234/08-06-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/43234/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης, έτους 2017, για εκτέλεση δικαστικής 

απόφασης 223/2016 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΛΑΠΠΑΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.  

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. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/18993/ΔΠΔΣΜ (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-

Β03)περί οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.  

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4 του Π.Δ/τος 80/2017 

5. 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  

6. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

7. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού έτους 2017, που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου. 

8. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

9. Την απόφαση 223/2016 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 

10. Την Γνωμοδότηση του Νομικού του Δήμου, κου Σαλαμαστράκη Δ. με αριθμ. 2/2/31321/2-5-

2017 
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σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού 

2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για κεφάλαιο και 

τόκους της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, προς έγκριση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€2.889,03 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223/2016 ΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και 

έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€1.542,30 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223/2016 ΤΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΤΟΚΟΙ/ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 

2017, βάσει όλων των ανωτέρω. 

 

Συν: 1. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, 2. Υπολογισμός τόκων 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης 

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43234/08-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στη διάθεση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων 

έτους 2017 για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης με αρ. 223/2016 του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, στο  σχετικό Κ.Α. 00-6492.0001, προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως 

έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€2.889,03 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

223/2016 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΛΑΠΠΑΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

€1.542,30 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

223/2016 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΤΟΚΟΙ/ΛΑΠΠΑΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 



10 

 

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 4o                                                           Απόφ. Αρ. 294/2017 (Α.Δ.Α: ΩΞΜΣΩ1Ρ-Υ1Ω) 

Έγκριση για διάθεση πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 για εκτέλεση διαταγής 

πληρωμής με αρ. 96/2017 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, δικαιούχος  

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.Ε.Ε.» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45924/15-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/43343/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης, έτους 2017, για εκτέλεση διαταγής 

πληρωμής με αριθ. 96/2017 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.Ε.Ε  

 

 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. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/18993/ΔΠΔΣΜ (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-

Β03)περί οδηγιών για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.  

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4 του Π.Δ/τος 80/2017 

5. 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  

6. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

7. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με αριθ. 1/2017 περί αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού έτους 2017, που εγκρίθηκε με την αριθ. 6278/2-2-2017 απόφασης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

8. Τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ., 18/2017,  27/2017 και 40/2017 περί 

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

9. Την διαταγή πληρωμής 96/2017 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου 

10. Την απόφαση της Ο.Ε 167/12-4-2017 

11. Την Γνωμοδότηση του Νομικού του Δήμου, κου Σαλαμαστράκη Δ. με αριθμ. 2/40782/31-5-

2017 

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

2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, για κεφάλαιο και 

τόκους της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, προς έγκριση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

€97.428,16 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΤΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.Ε.Ε 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 

2017, βάσει όλων των ανωτέρω. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και της προϊσταμένης 

Λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας). 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43343/08-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης έτους 

2017 για την εκτέλεση διαταγής πληρωμής με αρ. 96/2017 του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, στο  σχετικό Κ.Α.00-6492.0001, προϋπολογισμού 2017, η οποία επιπροσθέτως 

έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Κ.Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

€97.428,16 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΤΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.Ε.Ε 

 

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 5o                                                           Απόφ. Αρ. 295/2017 (Α.Δ.Α: 7006Ω1Ρ-ΣΥΔ) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2017.   

(Εισήγηση Τμήματος Προϋπολογισμού & πληροφόρησης με αρ. πρωτ.: 2/43360/08-06-2017) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/43360/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2017. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 

και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται 

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς 

αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του 

αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για να 

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1322.0018 και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία στις  

28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 477.609 €, κατά 158.000 € με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-7333.0017 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.                  

00-8242.0007 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των 

ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                             

Κ.Α. 00-6718.0005 

2. Κ.Α 4124.0006 και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, 

κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων 

Ρόδου, που έχουν καταργηθεί,» προϋπολογισμού δαπάνης 550.000 €, κατά 400.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα 

χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

2. Κ.Α 15-7135.0018 και τίτλο «Προμήθεια πτυσσόμενων και τηλεσκοπικών κερκίδων για το κλειστό 

γυμναστήριο Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 74.400€ με μεταφορά ίσου 

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

3. Κ.Α 64-7333.0017 και τίτλο «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012» προϋπολογισμού 

δαπάνης 185.340 €, κατά  158.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4142.0007                  

2. Κ.Α 10-6265.0004 και τίτλο «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α 10-6673.0005 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ραντάρ του 

Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών. 

4. Κ.Α 15-7135.0020 και τίτλο «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό Γυμναστήριο 

Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, επειδή κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση 

κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας για τη σωστή λειτουργία του. 

5. Κ.Α 70-7135.0021 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου» προϋπολογισμού δαπάνης 2.500 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, προκειμένου 

να γίνει προμήθεια υδραυλικού παροχόμετρου για τις ανάγκες του συνεργείου οχημάτων του Δήμου. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.250.000 €, κατά 80.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

ΔΟΠ. (ΦΕΚ τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΔΟΠ: 129/5-6-2014, τεύχος Α’ ).  

2. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση 

εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 

3. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006                  

4. Κ.Α 10-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, 

κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, 

κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 

του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.804.541,74 €, κατά 851.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 5.317.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, 

αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 912.000 €, κατά 150.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

3. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
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4. Κ.Α  15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» προϋπολογισμού δαπάνης             

1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

5. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

6. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             

50.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

7. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

8. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

9. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.240.000            €, 

κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

10. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης 234.000            

€, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

11. Κ.Α 15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» προϋπολογισμού δαπάνης             

35.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

12. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» προϋπολογισμού δαπάνης             

1.541,74 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Ο Κ.Α. εξόδου 15-7135.0019 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς σταθμούς 

Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια οργάνων 

παιδικών χαρών για παιδικούς σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας 

αγροτικού οδικού δικτύου (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ,Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ,Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ,Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές» προϋπολογισμού 

δαπάνης 49.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής επικοινωνίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 

 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
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2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού  δαπάνης 

15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

7. Κ.Α 70-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

8. Κ.Α 70-6233.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. 

ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά   

276.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 422.625,34€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 221.948.535,60 

ΕΞΟΔΑ 221.525.910,26 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 422.625,34 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα). 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/44214/12-06-

2017 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/43360/8-6-

2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 

2017», ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/43360/8-6-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 47.450 €, κατά 47.450 

€  με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0011 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 62-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 760.661 €, κατά 5.900 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 
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από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.    

62-6142.0002 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 62-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και ενεργειακού επιθεωρητή 

στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.900 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. 

Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 62-7135.0001 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 47.450 €, κατά 

47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0107 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/43360/8-6-2017 εισήγηση, αυξάνεται κατά 276.500 €  και  το τελικό αποθεματικό 

είναι 422.625,34€ 

 

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

ΕΣΟΔΑ 221.995.985,60 

ΕΞΟΔΑ 221.573.360,26 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 422.625,34 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών κας Βαϊλάκη Άννας και 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 με αρ. πρωτ.: 2/43360/08-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αριθ. πρωτ.: 2/44214/12-06-2017 του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

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

οικονομικού έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0018 και τίτλο «Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία στις  

28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 477.609 €, κατά 158.000 € με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 64-7333.0017 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 4142.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.                  

00-8242.0007 
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1211.0005 και τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των 

ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.000 €, κατά 50.000 €  με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον                             

Κ.Α. 00-6718.0005 

2. Κ.Α 4124.0006 και τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, 

κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0006 

3. Κ.Α 1328.0107 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 47.450 €, κατά 

47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 60-7341.0011 (ΑΔΑ ΣΑ ΕΠ0671: 7Δ7Τ465ΧΙ8-6Δ8) 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0006 και τίτλο «Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων 

Ρόδου, που έχουν καταργηθεί,» προϋπολογισμού δαπάνης 550.000 €, κατά 400.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού, για το λόγο ότι δεν θα 

χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους. 

2. Κ.Α 15-7135.0018 και τίτλο «Προμήθεια πτυσσόμενων και τηλεσκοπικών κερκίδων για το 

κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 74.400€ με μεταφορά 

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

3. Κ.Α 64-7333.0017 και τίτλο «Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012» προϋπολογισμού 

δαπάνης 185.340 €, κατά  158.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση μείωση εσόδου στον Κ.Α. 1322.0018 

4. Κ.Α 62-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 760.661 €, κατά 5.900 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α.    

62-6142.0002 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8242.0007 και τίτλο «Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

4142.0007                  

2. Κ.Α 10-6265.0004 και τίτλο «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του 

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α 10-6673.0005 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ραντάρ 

του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 

€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & 

Νέων Τεχνολογιών. 

4. Κ.Α 15-7135.0020 και τίτλο «Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό Γυμναστήριο 

Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, επειδή κρίνεται απαραίτητη η 

τοποθέτηση κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας για τη σωστή λειτουργία του. 

5. Κ.Α 70-7135.0021 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών, 

προκειμένου να γίνει προμήθεια υδραυλικού παροχόμετρου για τις ανάγκες του συνεργείου οχημάτων 

του Δήμου. 
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6. Κ.Α 62-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και ενεργειακού 

επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.900 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. Χρηματοδότηση ΠΔΕ. 

Έγινε ισόποση μείωση εξόδου στον Κ.Α. 62-7135.0001 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6715.0001 και τίτλο «Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.250.000 €, κατά 80.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

ΔΟΠ. (ΦΕΚ τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΔΟΠ: 129/5-6-2014, τεύχος Α’ ).  

2. Κ.Α 00-6718.0005 και τίτλο «Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 

50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1211.0005 

3. Κ.Α 00-8224.0006 και τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0006                  

4. Κ.Α 10-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, 

κατά 15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

5. Κ.Α 30-6462.0001 και τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, 

κατά 5.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.  

6. Κ.Α. 60-7341.0011 και τίτλο «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 47.450 €, κατά 

47.450 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1328.0107 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β 

περιπτ.17 του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.804.541,74 €, κατά 851.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.317.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, 

αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 912.000 €, κατά 150.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

3. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

4. Κ.Α  15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» προϋπολογισμού 

δαπάνης             1.900.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

5. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 450.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
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6. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             

50.000 €, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

7. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 175.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

8. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

9. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.240.000            

€, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

10. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης 234.000 

€, κατά 60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

11. Κ.Α 15-6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» προϋπολογισμού δαπάνης 

35.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

12. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.541,74 €, κατά 1.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 851.000€ 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Ο Κ.Α. εξόδου 15-7135.0019 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς 

σταθμούς Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, μετονομάζεται σε «Προμήθεια 

οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας 

αγροτικού οδικού δικτύου (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ, Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ, Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 €, κατά 80.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7134.0005 και τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και 

εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές» 

προϋπολογισμού δαπάνης 49.000 €, κατά 10.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-7135.0027 και τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής επικοινωνίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 40.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-6233.0005.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 
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15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-6233.0005.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α 70-6233.0005.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 70-6233.0005.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 

€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

5. Κ.Α 70-6233.0005.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» προϋπολογισμού  δαπάνης 15.000 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0005.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 

15.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής 

Προστασίας. 

7. Κ.Α 70-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

8. Κ.Α 70-6233.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. 

ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 130.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  146.125,34€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά   

276.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 422.625,34€ 

 

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

ΕΣΟΔΑ    221.995.985,60 

 ΕΞΟΔΑ       221.573.360,26            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          422.625,34    

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                             Απόφ. Αρ. 296/2017 (Α.Δ.Α: 7ΙΖ8Ω1Ρ-Ρ6Ρ) 

Διόρθωση της με αρ. 500/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που εγκρίνει το 

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 

2/41248/01-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/41248/01-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«Θέμα: «Διόρθωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017». 

 

Έπειτα από  υπόδειξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ η 

υπηρεσία προβαίνει στις παρακάτω αλλαγές στην στοχοθεσία του Δήμου για το έτος 2017, 
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προκειμένου αυτό να απεικονιστεί σωστά. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές στην στοχοθεσία και 

αντίστοιχα στο ΟΠΔ του Δήμου είναι οι εξής  : 

 

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 7 από ποσό -804.541 σε ποσό 195.459  

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 9 από ποσό -800.000 σε ποσό 100.000  

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 10 από ποσό -935.360 σε ποσό 

495.459  

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 18 από ποσό -300.000 σε ποσό 

100.000  

    

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών  κας Καλογήρου Παρασκευής) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                          

(Συμπληρώνονται μόνο τα μη 

σκιασμένα πεδία με την 

ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)                                                                 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 
 

Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Α 

ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ

ΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟ

ΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟ

ΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥ

ΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟ

ΥΣ (π.χ 

2014) - 

Ετήσιοι 

Στόχοι 

ΠΡΟΙΣΧΥ

ΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕ

ΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥ

ΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗ

ΚΕ ΣΕ  

ΣΤΟΧΟΥΣ 

(π.χ. 2014) 

Ιανου

άριος 

Φεβρου

άριος 

Μάρτι

ος 
Α΄Τρί

μηνο 

Απρίλ

ιος 
Μάιος 

Ιούνιο

ς 

Β' 

Τρίμη

νο 

6μηνο 
Ιούλιο

ς 

Αύγου

στος  

Σεπτέμ

βριος 

Γ' 

Τρίμη

νο 

9μηνο 
Οκτώ

βριος 

Νοέμβ

ριος  

Δεκέμ

βριος 

Δ' 

Τρίμη

νο 

12μην

ο 

Έλεγ

χος 

ταύτι

σης 

των 

εγγρα

φών 

στις 

στήλε

ς 1. 

και 

21. 

(Π/Υ 

- 

12μην

ο) Η 

ΤΙΜ

Η 

ΠΡΕ

ΠΕΙ 

ΝΑ 

ΕΊΝ

ΑΙ 

ΙΣΗ 

ΜΕ 

"0" 

Γρα

μμή 

1 

Επιχορηγή

σεις για 

λειτουργικ

ές δαπάνες 

(12) Έκτακτες 

επιχορηγήσεις 

για κάλυψη 

λειτουργικών 

δαπανών (+) 

(06)_Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 

για λειτουργικές 

δαπάνες (-

)(μείον) 

(0621)_Επιχορη

γήσεις για 

κάλυψη δαπάνης 

των προνοιακών 

επιδομάτων 

21.980.59

4 
0 

1.000.

000 

1.200.0

00 

1.500.

000 

3.700.

000 

1.300.

000 

1.600.

000 

1.200.

000 

4.100.

000 

7.800.

000 

1.980.

593 

2.000.

000 

1.200.0

00 

5.180.

593 

12.98

0.593 

3.500.

000 

2.500.

000 

3.000.

001 

9.000.

001 

21.980.

594 
0 

Γρα

μμή 

2 

Επιχορηγή

σεις για 

Προνοιακά 

Επιδόματα 

(0621)_Επιχορη

γήσεις για 

κάλυψη δαπάνης 

των προνοιακών 

επιδομάτων 

10.804.54

2 
0 

1.804.

541 
0 

1.800.

000 

3.604.

541 
0 

1.700.

000 
0 

1.700.

000 

5.304.

541 

1.800.

000 
0 

1.800.0

00 

3.600.

000 

8.904.

541 
0 

1.900.

001 
0 

1.900.

001 

10.804.

542 
0 

Γρα

μμή 

3 

Επιχορηγή

σεις για 

επενδύσεις 

(13)_Έκτακτες 

επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις.  

13.841.85

1 
0 0 

841.85

0 

800.0

00 

1.641.

850 

800.0

00 

1.200.

000 

1.000.

000 

3.000.

000 

4.641.

850 

1.500.

000 

2.500.

000 

2.200.0

00 

6.200.

000 

10.84

1.850 

1.000.

000 

800.0

00 

1.200.

001 

3.000.

001 

13.841.

851 
0 
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Γρα

μμή 

4 

Ίδια 

Έσοδα 

(φόροι, 

τέλη, 

δικαιώματ

α, 

εισφορές, 

πρόστιμα, 

πρόσοδοι 

από 

περιουσία)   

(01)_Πρόσοδοι 

από ακίνητη 

περιουσία (+) 

(02)_Πρόσοδοι 

από την κινητή 

περιουσία (+) 

(03)_Έσοδα από 

ανταποδοτικά 

τέλη και 

δικαιώματα (+) 

(04)_Έσοδα από 

λοιπά τέλη, 

δικαιώματα και 

παροχή 

υπηρεσιών (+) 

(05)_Φόροι και 

Εισφορές(+)(07)

_Λοιπά τακτικά 

έσοδα(+) 

(11)_Έσοδα από 

εκποίηση 

κινητής και 

ακίνητης 

περιουσίας 

(+)(14)_Δωρεές, 

κληρονομιές, 

κλροδοσίες(+) 

(15)_Προσαυξή

σεις, πρόστιμα, 

παράβολα (+) 

(16)_Λοιπά 

έκτακτα έσοδα 

30.204.06

4 
0 

1.000.

000 

1.900.0

00 

2.100.

000 

5.000.

000 

2.204.

064 

2.000.

000 

1.500.

000 

5.704.

064 

10.70

4.064 

2.500.

000 

3.800.

000 

3.700.0

00 

10.00

0.000 

20.70

4.064 

5.000.

000 

2.000.

000 

2.500.

000 

9.500.

000 

30.204.

064 
0 

(21)_Τακτικά 

έσοδα ΠΟΕ(+) 

(22)_Έκτακτα 

έσοδα ΠΟΕ 

1.016.355 0 
70.00

0 

116.35

5 

50.00

0 

236.35

5 

50.00

0 

40.00

0 

30.00

0 

120.0

00 

356.3

55 

60.00

0 

100.0

00 
70.000 

230.0

00 

586.3

55 

180.0

00 

150.0

00 

100.00

0 

430.0

00 

1.016.3

55 
0 

    
Σύνολο 

Γραμμής 4 

31.220.41

9 
0 

1.070.

000 

2.016.3

55 

2.150.

000 

5.236.

355 

2.254.

064 

2.040.

000 

1.530.

000 

5.824.

064 

11.06

0.419 

2.560.

000 

3.900.

000 

3.770.0

00 

10.23

0.000 

21.29

0.419 

5.180.

000 

2.150.

000 

2.600.

000 

9.930.

000 

31.220.

419 
0 

Γρα

μμή 

5 

Έσοδα που 

προβλέπετ

αι να 

εισπραχθο

ύν από 

απαιτήσεις 

ΠΟΕ  

(32 - 85)  

(Εκτίμηση 

εισπράξεων) 

2.867.730 0 
200.0

00 

207.73

0 

200.0

00 

607.73

0 

300.0

00 

300.0

00 

320.0

00 

920.0

00 

1.527.

730 

300.0

00 

200.0

00 

220.00

0 

720.0

00 

2.247.

730 

220.0

00 

200.0

00 

200.00

0 

620.0

00 

2.867.7

30 
0 

Γρα

μμή 

6 

Λοιπά 

Έσοδα 

(41)_Εισπράξεις 

υπέρ του 

Δημοσίου και 

τρίτων+(42)_Επι

στροφές 

χρημάτων+(31)_

Εισπράξεις από 

δάνεια 

11.880.80

0 
0 

1.000.

000 

880.80

0 

1.000.

000 

2.880.

800 

980.0

00 

820.0

00 

900.0

00 

2.700.

000 

5.580.

800 

1.000.

000 

1.100.

000 

950.00

0 

3.050.

000 

8.630.

800 

1.050.

000 

1.000.

000 

1.200.

000 

3.250.

000 

11.880.

800 
0 

Γρα

μμή 

7 

Χρηματικό 

Υπόλοιπο 

(5)_Χρηματικό 

υπόλοιπο  

18.000.00

0 
0 

18.00

0.000 

18.000.

000 

18.00

0.000 

18.000

.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.000.

000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.000

.000 

18.00

0.000 

18.000.

000 
0 

A 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(Σύνολο Γραμμών 1-7) 

110.595.9

35 
0 

23.07

4.541 

23.146.

735 

25.45

0.000 

35.671

.276 

23.63

4.064 

25.66

0.000 

22.95

0.000 

36.24

4.064 

53.91

5.340 

27.14

0.593 

27.70

0.000 

28.140.

000 

46.98

0.593 

82.89

5.933 

28.95

0.000 

26.55

0.001 

26.200

.001 

45.70

0.002 

110.59

5.935 
0 
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Β 

ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑ 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ

ΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟ

ΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟ

ΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥ

ΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟ

ΥΣ (π.χ 

2014) - 

Ετήσιοι 

Στόχοι 

ΠΡΟΙΣΧΥ

ΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕ

ΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥ

ΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗ

ΚΕ ΣΕ  

ΣΤΟΧΟΥΣ 

(π.χ. 2014) 

Ιανου

άριος 

Φεβρου

άριος 

Μάρτι

ος 
Α΄Τρί

μηνο 

Απρίλ

ιος 
Μάιος 

Ιούνιο

ς 

Β' 

Τρίμη

νο 

6μηνο 
Ιούλιο

ς 

Αύγου

στος  

Σεπτέμ

βριος 

Γ' 

Τρίμη

νο 

9μηνο 
Οκτώ

βριος 

Νοέμβ

ριος  

Δεκέμ

βριος 

Δ' 

Τρίμη

νο 

12μην

ο 

Έλεγ

χος 

ταύτι

σης 

των 

εγγρα

φών 

στις 

στήλε

ς 1. 

και 

21. 

(Π/Υ 

- 

12μην

ο) Η 

ΤΙΜ

Η 

ΠΡΕ

ΠΕΙ 

ΝΑ 

ΕΊΝ

ΑΙ 

ΙΣΗ 

ΜΕ 

"0" 

Γρα

μμή 

1 

Κόστος 

προσωπικο

ύ 

(60)_Αμοιβές 

και έξοδα 

προσωπικού 

26.879.38

8 
0 

3.000.

000 

1.700.0

01 

2.200.

000 

6.900.

001 

3.500.

000 

1.700.

000 

2.200.

000 

7.400.

000 

14.30

0.001 

1.879.

387 

2.200.

000 

2.200.0

00 

6.279.

387 

20.57

9.388 

1.800.

000 

2.200.

000 

2.300.

000 

6.300.

000 

26.879.

388 
0 

Γρα

μμή 

2 

Προνοιακά 

επιδόματα 

(674)_Προνοιακ

ά επιδόματα   

10.804.54

2 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

001 

3.600.

001 

1.804.

541 
0 

1.800.

000 

3.604.

541 

7.204.

542 
0 0 

1.800.0

00 

1.800.

000 

9.004.

542 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

000 

10.804.

542 
0 

Γρα

μμή 

3 

Δαπάνες 

για την 

εξυπηρέτη

ση 

δημόσιας 

πίστης 

(65)_Πληρωμές 

για την 

εξυπηρέτηση 

δημόσιας πίστης 

4.583.000 0 
180.0

00 

750.00

0 

583.0

00 

1.513.

000 

160.0

00 

750.0

00 

170.0

00 

1.080.

000 

2.593.

000 

800.0

00 

90.00

0 

170.00

0 

1.060.

000 

3.653.

000 

110.0

00 

580.0

00 

240.00

0 

930.0

00 

4.583.0

00 
0 

Γρα

μμή 

4 

Δαπάνες 

για 

επενδύσεις  

(7)_Επενδύσεις 
18.661.44

5 
0 

300.0

00 
61.444 

1.500.

000 

1.861.

444 

1.200.

000 

1.300.

000 

1.200.

000 

3.700.

000 

5.561.

444 

1.000.

000 

850.0

00 

1.500.0

00 

3.350.

000 

8.911.

444 

3.000.

000 

3.500.

000 

3.250.

001 

9.750.

001 

18.661.

445 
0 

Γρα

μμή 

5 

Πληρωμές 

ΠΟΕ  

(81)_Πληρωμές 

υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. (+) 

(83)_Επιχορηγο

ύμενες 

Πληρωμές 

Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

6.500.000 0 0 
300.00

0 

800.0

00 

1.100.

000 

800.0

00 

800.0

00 

500.0

00 

2.100.

000 

3.200.

000 

600.0

00 

700.0

00 

600.00

0 

1.900.

000 

5.100.

000 

300.0

00 

500.0

00 

600.00

0 

1.400.

000 

6.500.0

00 
0 

Γρα

μμή 

6 

Μεταβιβάσ

εις σε 

τρίτους 

(67)_Πληρωμές 

για μεταβιβάσεις 

σε τρίτους  

15.669.18

2 
0 

2.200.

000 

400.00

0 

2.300.

000 

4.900.

000 

2.000.

000 

200.0

00 

1.900.

000 

4.100.

000 

9.000.

000 

500.0

00 

1.000.

000 

2.000.0

00 

3.500.

000 

12.50

0.000 

569.1

82 

1.900.

000 

700.00

0 

3.169.

182 

15.669.

182 
0 

(-) (μείον) 

(674)_Προνοιακ

ά Επιδόματα 

10.804.54

2 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

001 

3.600.

001 

1.804.

541 
0 

1.800.

000 

3.604.

541 

7.204.

542 
0 0 

1.800.0

00 

1.800.

000 

9.004.

542 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

000 

10.804.

542 
0 

Σύνολο 

Γραμμής 6 
4.864.640 0 

400.0

00 

400.00

0 

499.9

99 

1.299.

999 

195.4

59 

200.0

00 

100.0

00 

495.4

59 

1.795.

458 

500.0

00 

1.000.

000 

200.00

0 

1.700.

000 

3.495.

458 

569.1

82 

100.0

00 

700.00

0 

1.369.

182 

4.864.6

40 
0 

Γρα

μμή 

7 

Λοιπές 

λειτουργικ

ές δαπάνες  

(61)_Αμοιβές 

αιρετών και 

τρίτων (+) 

(62)_Παροχές 

τρίτων(+) 

(63)_Φόροι - 

τέλη(+) 

24.667.83

6 
0 0 

800.00

0 

1.800.

000 

2.600.

000 

1.800.

000 

2.500.

000 

1.800.

000 

6.100.

000 

8.700.

000 

2.200.

000 

3.000.

000 

2.000.0

00 

7.200.

000 

15.90

0.000 

3.500.

000 

2.500.

000 

2.767.

836 

8.767.

836 

24.667.

836 
0 
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(64)_Λοιπά 

γενικά έξοδα(+) 

(66)_Δαπάνες 

προμήθειας 

αναλωσίμων(+) 

(68)_Λοιπά 

έξοδα 

Γρα

μμή 

8 

Αποδόσεις 

εσόδων 

υπέρ 

Δημοσίου 

και τρίτων 

(82)_Λοιπές 

αποδόσεις  

11.974.80

0 
0 

1.100.

000 

974.80

0 

1.000.

000 

3.074.

800 

870.0

00 

870.0

00 

900.0

00 

2.640.

000 

5.714.

800 

950.0

00 

800.0

00 

1.500.0

00 

3.250.

000 

8.964.

800 

1.500.

000 

710.0

00 

800.00

0 

3.010.

000 

11.974.

800 
0 

Γρα

μμή 

9 

Αποθεματι

κό 

(9)_Αποθεματικ

ό 
1.660.285 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

1.660.2

85 
0 

B. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 

- 9) 

110.595.9

35 
0 

6.780.

000 

4.986.2

45 

10.18

3.000 

21.949

.245 

10.33

0.000 

8.120.

000 

8.670.

000 

27.12

0.000 

49.06

9.245 

7.929.

387 

8.640.

000 

9.970.0

00 

26.53

9.387 

75.60

8.632 

10.77

9.182 

11.89

0.000 

10.657

.837 

33.32

7.019 

110.59

5.935 
0 

      
                     

 

Γ. 

Διαφορά 

για 

συμφωνία 

Π/Υ 

  (85) 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης 

βεβαιωμένων 

κατά τα ΠΟΕ 

82.188.00

0 
0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

82.188.

000 

 
      

                     

 

Δ1 

Συμφωνία 

ετήσιων 

στόχων με 

ετήσιο 

Π/Υ 

(Γραμμή 

Α. 

"Σύνολο 

Εσόδων" 

+ Γραμμή 

Γ.) 

  
192.783.9

35                     

 
      

                     
 

Δ2 

Συμφωνία 

ετήσιων 

στόχων με 

ετήσιο 

Π/Υ 

(Γραμμή 

Α. 

"Σύνολο 

Εξόδων" 

+ Γραμμή 

Γ.) 

  
192.783.9

35  

                    

  
    

  

                    

Ε. 

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, 

παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ (Β) 

0 0 
16.29

4.541 

18.160.

490 

15.26

7.000 

13.722

.031 

13.30

4.064 

17.54

0.000 

14.28

0.000 

9.124.

064 

4.846.

096 

19.21

1.206 

19.06

0.000 

18.170.

000 

20.44

1.206 

7.287.

302 

18.17

0.818 

14.66

0.001 

15.542

.164 

12.37

2.983 
0 

 

 

    

                    

ΣΤ. 

Απλήρωτε

ς 

Υποχρεώσ

εις 

Σύνολο 

Απλήρωτων 

Υποχρεώσεων 

κατά την 31/12 

  6.500.000                                       
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προηγούμενου 

οικ. έτους (π.χ 

2013) 

Μηνιαίοι 

στόχοι 

απλήρωτων 

υποχρεώσεων 

οικ. έτους Π/Υ 

(π.χ 2014) 

  
6.500.

000 

6.400.0

00 

6.300.

000 
  

6.250.

000 

6.100.

000 

5.900.

000 
    

5.800.

000 

5.500.

000 

5.200.0

00 
    

5.000.

000 

4.800.

000 

4.650.

000 
    

 

 
    

 
                                      

  

Ζ 

ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑΣ 

Η περίοδος της 

οποίας 

αναμορφώθηκα

ν οι στόχοι 

(μήνες / 

τρίμηνα) 

σημειώνεται με 

τη 

συμπλήρωση 

του αριθμού 1 

στα διπλανά 

πεδία 

                                      

  

 

 

Οδηγίες 

συμπλήρω

σης του 

Πίνακα  

5.Α 

1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ 

ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.   

 

 

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία 

εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.   

 

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί  μία φορά στη 

στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή 

Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία 

στοχοθεσία.  

 

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία 

φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα  

ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 

 

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 

1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο 

ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και 

δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 

 

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του 

ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",  αποσκοπεί στον έλεγχο της 

ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του 

Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 

 

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που 

καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).  

 

8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους,  συμπληρώνεται ο αριθμός 1 

στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας 

αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών).  Στους 

προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο 

αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). 
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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.: 2/41248/01-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δήμου Ρόδου 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την υπόδειξη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Α) Διορθώνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2017, το οποίο είχε 

εγκριθεί αρχικά με την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 500/2016, και μετά από υποδείξεις του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 7 από ποσό -804.541 σε ποσό 195.459  

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 9 από ποσό -800.000 σε ποσό 100.000  

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 10 από ποσό -935.360 σε ποσό 495.459  

 Γραμμή κατηγορία Δαπανών, γραμμή 6, στήλη 18 από ποσό -300.000 σε ποσό 100.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   5.Α. 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                          

(Συμπληρώνονται μόνο τα μη 

σκιασμένα πεδία με την 

ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)                                                                 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 
 

Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Α 

ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ

ΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟ

ΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟ

ΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥ

ΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟ

ΥΣ (π.χ 

2014) - 

Ετήσιοι 

Στόχοι 

ΠΡΟΙΣΧΥ

ΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕ

ΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥ

ΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗ

ΚΕ ΣΕ  

ΣΤΟΧΟΥΣ 

(π.χ. 2014) 

Ιανου

άριος 

Φεβρου

άριος 

Μάρτι

ος 
Α΄Τρί

μηνο 

Απρίλ

ιος 
Μάιος 

Ιούνιο

ς 

Β' 

Τρίμη

νο 

6μηνο 
Ιούλιο

ς 

Αύγου

στος  

Σεπτέμ

βριος 

Γ' 

Τρίμη

νο 

9μηνο 
Οκτώ

βριος 

Νοέμβ

ριος  

Δεκέμ

βριος 

Δ' 

Τρίμη

νο 

12μην

ο 

Έλεγ

χος 

ταύτι

σης 

των 

εγγρα

φών 

στις 

στήλε

ς 1. 

και 

21. 

(Π/Υ 

- 

12μην

ο) Η 

ΤΙΜ

Η 

ΠΡΕ

ΠΕΙ 

ΝΑ 

ΕΊΝ

ΑΙ 

ΙΣΗ 

ΜΕ 

"0" 

Γρα

μμή 

1 

Επιχορηγή

σεις για 

λειτουργικ

ές δαπάνες 

(12) Έκτακτες 

επιχορηγήσεις 

για κάλυψη 

λειτουργικών 

δαπανών (+) 

(06)_Έσοδα από 

επιχορηγήσεις 

για λειτουργικές 

δαπάνες (-

)(μείον) 

(0621)_Επιχορη

γήσεις για 

κάλυψη δαπάνης 

των προνοιακών 

επιδομάτων 

21.980.59

4 
0 

1.000.

000 

1.200.0

00 

1.500.

000 

3.700.

000 

1.300.

000 

1.600.

000 

1.200.

000 

4.100.

000 

7.800.

000 

1.980.

593 

2.000.

000 

1.200.0

00 

5.180.

593 

12.98

0.593 

3.500.

000 

2.500.

000 

3.000.

001 

9.000.

001 

21.980.

594 
0 

Γρα

μμή 

2 

Επιχορηγή

σεις για 

Προνοιακά 

Επιδόματα 

(0621)_Επιχορη

γήσεις για 

κάλυψη δαπάνης 

των προνοιακών 

επιδομάτων 

10.804.54

2 
0 

1.804.

541 
0 

1.800.

000 

3.604.

541 
0 

1.700.

000 
0 

1.700.

000 

5.304.

541 

1.800.

000 
0 

1.800.0

00 

3.600.

000 

8.904.

541 
0 

1.900.

001 
0 

1.900.

001 

10.804.

542 
0 

Γρα

μμή 

3 

Επιχορηγή

σεις για 

επενδύσεις 

(13)_Έκτακτες 

επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις.  

13.841.85

1 
0 0 

841.85

0 

800.0

00 

1.641.

850 

800.0

00 

1.200.

000 

1.000.

000 

3.000.

000 

4.641.

850 

1.500.

000 

2.500.

000 

2.200.0

00 

6.200.

000 

10.84

1.850 

1.000.

000 

800.0

00 

1.200.

001 

3.000.

001 

13.841.

851 
0 
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Γρα

μμή 

4 

Ίδια 

Έσοδα 

(φόροι, 

τέλη, 

δικαιώματ

α, 

εισφορές, 

πρόστιμα, 

πρόσοδοι 

από 

περιουσία)   

(01)_Πρόσοδοι 

από ακίνητη 

περιουσία (+) 

(02)_Πρόσοδοι 

από την κινητή 

περιουσία (+) 

(03)_Έσοδα από 

ανταποδοτικά 

τέλη και 

δικαιώματα (+) 

(04)_Έσοδα από 

λοιπά τέλη, 

δικαιώματα και 

παροχή 

υπηρεσιών (+) 

(05)_Φόροι και 

Εισφορές(+)(07)

_Λοιπά τακτικά 

έσοδα(+) 

(11)_Έσοδα από 

εκποίηση 

κινητής και 

ακίνητης 

περιουσίας 

(+)(14)_Δωρεές, 

κληρονομιές, 

κλροδοσίες(+) 

(15)_Προσαυξή

σεις, πρόστιμα, 

παράβολα (+) 

(16)_Λοιπά 

έκτακτα έσοδα 

30.204.06

4 
0 

1.000.

000 

1.900.0

00 

2.100.

000 

5.000.

000 

2.204.

064 

2.000.

000 

1.500.

000 

5.704.

064 

10.70

4.064 

2.500.

000 

3.800.

000 

3.700.0

00 

10.00

0.000 

20.70

4.064 

5.000.

000 

2.000.

000 

2.500.

000 

9.500.

000 

30.204.

064 
0 

(21)_Τακτικά 

έσοδα ΠΟΕ(+) 

(22)_Έκτακτα 

έσοδα ΠΟΕ 

1.016.355 0 
70.00

0 

116.35

5 

50.00

0 

236.35

5 

50.00

0 

40.00

0 

30.00

0 

120.0

00 

356.3

55 

60.00

0 

100.0

00 
70.000 

230.0

00 

586.3

55 

180.0

00 

150.0

00 

100.00

0 

430.0

00 

1.016.3

55 
0 

    
Σύνολο 

Γραμμής 4 

31.220.41

9 
0 

1.070.

000 

2.016.3

55 

2.150.

000 

5.236.

355 

2.254.

064 

2.040.

000 

1.530.

000 

5.824.

064 

11.06

0.419 

2.560.

000 

3.900.

000 

3.770.0

00 

10.23

0.000 

21.29

0.419 

5.180.

000 

2.150.

000 

2.600.

000 

9.930.

000 

31.220.

419 
0 

Γρα

μμή 

5 

Έσοδα που 

προβλέπετ

αι να 

εισπραχθο

ύν από 

απαιτήσεις 

ΠΟΕ  

(32 - 85)  

(Εκτίμηση 

εισπράξεων) 

2.867.730 0 
200.0

00 

207.73

0 

200.0

00 

607.73

0 

300.0

00 

300.0

00 

320.0

00 

920.0

00 

1.527.

730 

300.0

00 

200.0

00 

220.00

0 

720.0

00 

2.247.

730 

220.0

00 

200.0

00 

200.00

0 

620.0

00 

2.867.7

30 
0 

Γρα

μμή 

6 

Λοιπά 

Έσοδα 

(41)_Εισπράξεις 

υπέρ του 

Δημοσίου και 

τρίτων+(42)_Επι

στροφές 

χρημάτων+(31)_

Εισπράξεις από 

δάνεια 

11.880.80

0 
0 

1.000.

000 

880.80

0 

1.000.

000 

2.880.

800 

980.0

00 

820.0

00 

900.0

00 

2.700.

000 

5.580.

800 

1.000.

000 

1.100.

000 

950.00

0 

3.050.

000 

8.630.

800 

1.050.

000 

1.000.

000 

1.200.

000 

3.250.

000 

11.880.

800 
0 

Γρα

μμή 

7 

Χρηματικό 

Υπόλοιπο 

(5)_Χρηματικό 

υπόλοιπο  

18.000.00

0 
0 

18.00

0.000 

18.000.

000 

18.00

0.000 

18.000

.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.000.

000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.00

0.000 

18.000

.000 

18.00

0.000 

18.000.

000 
0 

A 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(Σύνολο Γραμμών 1-7) 

110.595.9

35 
0 

23.07

4.541 

23.146.

735 

25.45

0.000 

35.671

.276 

23.63

4.064 

25.66

0.000 

22.95

0.000 

36.24

4.064 

53.91

5.340 

27.14

0.593 

27.70

0.000 

28.140.

000 

46.98

0.593 

82.89

5.933 

28.95

0.000 

26.55

0.001 

26.200

.001 

45.70

0.002 

110.59

5.935 
0 
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Β 

ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑ 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ

ΜΕΝΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟ

ΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟ

ΘΕΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥ

ΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟ

ΥΣ (π.χ 

2014) - 

Ετήσιοι 

Στόχοι 

ΠΡΟΙΣΧΥ

ΟΥΣΑ 

ΣΤΟΧΟΘΕ

ΣΙΑ 

ΕΤΟΥΣ: 

ΠΡΟΗΓΟΥ

ΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΥΘΗ

ΚΕ ΣΕ  

ΣΤΟΧΟΥΣ 

(π.χ. 2014) 

Ιανου

άριος 

Φεβρου

άριος 

Μάρτι

ος 
Α΄Τρί

μηνο 

Απρίλ

ιος 
Μάιος 

Ιούνιο

ς 

Β' 

Τρίμη

νο 

6μηνο 
Ιούλιο

ς 

Αύγου

στος  

Σεπτέμ

βριος 

Γ' 

Τρίμη

νο 

9μηνο 
Οκτώ

βριος 

Νοέμβ

ριος  

Δεκέμ

βριος 

Δ' 

Τρίμη

νο 

12μην

ο 

Έλεγ

χος 

ταύτι

σης 

των 

εγγρα

φών 

στις 

στήλε

ς 1. 

και 

21. 

(Π/Υ 

- 

12μην

ο) Η 

ΤΙΜ

Η 

ΠΡΕ

ΠΕΙ 

ΝΑ 

ΕΊΝ

ΑΙ 

ΙΣΗ 

ΜΕ 

"0" 

Γρα

μμή 

1 

Κόστος 

προσωπικο

ύ 

(60)_Αμοιβές 

και έξοδα 

προσωπικού 

26.879.38

8 
0 

3.000.

000 

1.700.0

01 

2.200.

000 

6.900.

001 

3.500.

000 

1.700.

000 

2.200.

000 

7.400.

000 

14.30

0.001 

1.879.

387 

2.200.

000 

2.200.0

00 

6.279.

387 

20.57

9.388 

1.800.

000 

2.200.

000 

2.300.

000 

6.300.

000 

26.879.

388 
0 

Γρα

μμή 

2 

Προνοιακά 

επιδόματα 

(674)_Προνοιακ

ά επιδόματα   

10.804.54

2 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

001 

3.600.

001 

1.804.

541 
0 

1.800.

000 

3.604.

541 

7.204.

542 
0 0 

1.800.0

00 

1.800.

000 

9.004.

542 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

000 

10.804.

542 
0 

Γρα

μμή 

3 

Δαπάνες 

για την 

εξυπηρέτη

ση 

δημόσιας 

πίστης 

(65)_Πληρωμές 

για την 

εξυπηρέτηση 

δημόσιας πίστης 

4.583.000 0 
180.0

00 

750.00

0 

583.0

00 

1.513.

000 

160.0

00 

750.0

00 

170.0

00 

1.080.

000 

2.593.

000 

800.0

00 

90.00

0 

170.00

0 

1.060.

000 

3.653.

000 

110.0

00 

580.0

00 

240.00

0 

930.0

00 

4.583.0

00 
0 

Γρα

μμή 

4 

Δαπάνες 

για 

επενδύσεις  

(7)_Επενδύσεις 
18.661.44

5 
0 

300.0

00 
61.444 

1.500.

000 

1.861.

444 

1.200.

000 

1.300.

000 

1.200.

000 

3.700.

000 

5.561.

444 

1.000.

000 

850.0

00 

1.500.0

00 

3.350.

000 

8.911.

444 

3.000.

000 

3.500.

000 

3.250.

001 

9.750.

001 

18.661.

445 
0 

Γρα

μμή 

5 

Πληρωμές 

ΠΟΕ  

(81)_Πληρωμές 

υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. (+) 

(83)_Επιχορηγο

ύμενες 

Πληρωμές 

Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 

6.500.000 0 0 
300.00

0 

800.0

00 

1.100.

000 

800.0

00 

800.0

00 

500.0

00 

2.100.

000 

3.200.

000 

600.0

00 

700.0

00 

600.00

0 

1.900.

000 

5.100.

000 

300.0

00 

500.0

00 

600.00

0 

1.400.

000 

6.500.0

00 
0 

Γρα

μμή 

6 

Μεταβιβάσ

εις σε 

τρίτους 

(67)_Πληρωμές 

για μεταβιβάσεις 

σε τρίτους  

15.669.18

2 
0 

2.200.

000 

400.00

0 

2.300.

000 

4.900.

000 

2.000.

000 

200.0

00 

1.900.

000 

4.100.

000 

9.000.

000 

500.0

00 

1.000.

000 

2.000.0

00 

3.500.

000 

12.50

0.000 

569.1

82 

1.900.

000 

700.00

0 

3.169.

182 

15.669.

182 
0 

(-) (μείον) 

(674)_Προνοιακ

ά Επιδόματα 

10.804.54

2 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

001 

3.600.

001 

1.804.

541 
0 

1.800.

000 

3.604.

541 

7.204.

542 
0 0 

1.800.0

00 

1.800.

000 

9.004.

542 
0 

1.800.

000 
0 

1.800.

000 

10.804.

542 
0 

Σύνολο 

Γραμμής 6 
4.864.640 0 

400.0

00 

400.00

0 

499.9

99 

1.299.

999 

195.4

59 

200.0

00 

100.0

00 

495.4

59 

1.795.

458 

500.0

00 

1.000.

000 

200.00

0 

1.700.

000 

3.495.

458 

569.1

82 

100.0

00 

700.00

0 

1.369.

182 

4.864.6

40 
0 

Γρα

μμή 

7 

Λοιπές 

λειτουργικ

ές δαπάνες  

(61)_Αμοιβές 

αιρετών και 

τρίτων (+) 

(62)_Παροχές 

τρίτων(+) 

(63)_Φόροι - 

τέλη(+) 

24.667.83

6 
0 0 

800.00

0 

1.800.

000 

2.600.

000 

1.800.

000 

2.500.

000 

1.800.

000 

6.100.

000 

8.700.

000 

2.200.

000 

3.000.

000 

2.000.0

00 

7.200.

000 

15.90

0.000 

3.500.

000 

2.500.

000 

2.767.

836 

8.767.

836 

24.667.

836 
0 
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(64)_Λοιπά 

γενικά έξοδα(+) 

(66)_Δαπάνες 

προμήθειας 

αναλωσίμων(+) 

(68)_Λοιπά 

έξοδα 

Γρα

μμή 

8 

Αποδόσεις 

εσόδων 

υπέρ 

Δημοσίου 

και τρίτων 

(82)_Λοιπές 

αποδόσεις  

11.974.80

0 
0 

1.100.

000 

974.80

0 

1.000.

000 

3.074.

800 

870.0

00 

870.0

00 

900.0

00 

2.640.

000 

5.714.

800 

950.0

00 

800.0

00 

1.500.0

00 

3.250.

000 

8.964.

800 

1.500.

000 

710.0

00 

800.00

0 

3.010.

000 

11.974.

800 
0 

Γρα

μμή 

9 

Αποθεματι

κό 

(9)_Αποθεματικ

ό 
1.660.285 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

1.660.2

85 
0 

B. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 

- 9) 

110.595.9

35 
0 

6.780.

000 

4.986.2

45 

10.18

3.000 

21.949

.245 

10.33

0.000 

8.120.

000 

8.670.

000 

27.12

0.000 

49.06

9.245 

7.929.

387 

8.640.

000 

9.970.0

00 

26.53

9.387 

75.60

8.632 

10.77

9.182 

11.89

0.000 

10.657

.837 

33.32

7.019 

110.59

5.935 
0 

      
                     

 

Γ. 

Διαφορά 

για 

συμφωνία 

Π/Υ 

  (85) 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης 

βεβαιωμένων 

κατά τα ΠΟΕ 

82.188.00

0 
0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

82.188.

000 

 
      

                     

 

Δ1 

Συμφωνία 

ετήσιων 

στόχων με 

ετήσιο 

Π/Υ 

(Γραμμή 

Α. 

"Σύνολο 

Εσόδων" 

+ Γραμμή 

Γ.) 

  
192.783.9

35                     

 
      

                     
 

Δ2 

Συμφωνία 

ετήσιων 

στόχων με 

ετήσιο 

Π/Υ 

(Γραμμή 

Α. 

"Σύνολο 

Εξόδων" 

+ Γραμμή 

Γ.) 

  
192.783.9

35  

                    

  
    

  

                    

Ε. 

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, 

παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΩΝ (Β) 

0 0 
16.29

4.541 

18.160.

490 

15.26

7.000 

13.722

.031 

13.30

4.064 

17.54

0.000 

14.28

0.000 

9.124.

064 

4.846.

096 

19.21

1.206 

19.06

0.000 

18.170.

000 

20.44

1.206 

7.287.

302 

18.17

0.818 

14.66

0.001 

15.542

.164 

12.37

2.983 
0 

 

 

    

                    

ΣΤ. 

Απλήρωτε

ς 

Υποχρεώσ

εις 

Σύνολο 

Απλήρωτων 

Υποχρεώσεων 

κατά την 31/12 

  6.500.000                                       
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προηγούμενου 

οικ. έτους (π.χ 

2013) 

Μηνιαίοι 

στόχοι 

απλήρωτων 

υποχρεώσεων 

οικ. έτους Π/Υ 

(π.χ 2014) 

  
6.500.

000 

6.400.0

00 

6.300.

000 
  

6.250.

000 

6.100.

000 

5.900.

000 
    

5.800.

000 

5.500.

000 

5.200.0

00 
    

5.000.

000 

4.800.

000 

4.650.

000 
    

 

 
    

 
                                      

  

Ζ 

ΑΝΑΜΟΡ

ΦΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΘ

ΕΣΙΑΣ 

Η περίοδος της 

οποίας 

αναμορφώθηκα

ν οι στόχοι 

(μήνες / 

τρίμηνα) 

σημειώνεται με 

τη 

συμπλήρωση 

του αριθμού 1 

στα διπλανά 

πεδία 

                                      

  

 

 

Οδηγίες 

συμπλήρω

σης του 

Πίνακα  

5.Α 

1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ 

ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.   

 

 

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία 

εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.   

 

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί  μία φορά στη 

στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή 

Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία 

στοχοθεσία.  

 

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία 

φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα  

ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 

 

5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 

1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο 

ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και 

δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 

 

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του 

ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",  αποσκοπεί στον έλεγχο της 

ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του 

Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 

 

7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που 

καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).  

 

8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους,  συμπληρώνεται ο αριθμός 1 

στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας 

αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών).  Στους 

προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο 

αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). 
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Β) Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους  2017 στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρο 

72, παρ. 1, εδαφ. α΄, ν. 3852/2010). 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                         Απόφ. Αρ. 297/2017 (Α.Δ.Α: ΩΨΟΧΩ1Ρ-2Ψ1) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 126.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/40235//30-05-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/40235/30-05-2017 εισήγηση του 

τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 

«Θέμα:  Έγκριση –κατάρτιση όρων  δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2017 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση της μελέτης και των όρων, για τη διεξαγωγή 

δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της “ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων 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 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «Ασφάλισης όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2017», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/40235/30-5-2017, 

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

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

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

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

ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  

 Τις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

 Την απόφαση Δημάρχου 811/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «Ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου έτους 2017», ως κατωτέρω: 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ασφάλιση όλων των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού €126.000 συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»                                                           
 Η Ο.Ε. 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. 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 

iii) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης  

14. Τις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

15. Την απόφαση Δημάρχου 811/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 

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

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

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» για το έτος 

2017 για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού  €126.000  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 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

66510000-8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2017 

6252.0001 

6253.0001 

126.000 126.000 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό 

ασφάλιση οχημάτων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ 4 Ν.4412/16 

(Τ.Ε.Υ.Δ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1΄ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

Κανένας υποψήφιος 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 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) ή θα μπορούν να την ανακτούν από την επίσημη ιστοσελίδα 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 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 
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διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών Διεύθυνσης 

Καποδιστρίου 3-5, τηλ:22410-35445, fax: 22410-39780, E-mail: gantonatos19@gmail.com.  

 
Συνοπτικά Στοιχεία 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικού ,Tμήμα Pρομηθειών 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV    66510000-8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής: 2.520 ΕΥΡΩ 

 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

126.000 ΕΥΡΩ  

(ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΦΠΑ) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΕΩΣ 31/12/2017 

 

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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –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 –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ……/2016) 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

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

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

προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  
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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  ……./…../2017 και  ώρα 10:00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι …../…../2017 και  ώρα 15:00. 
Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών (ολική 

προσφορά).  

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …../…./2017 ώρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…../…../2017 ώρα 15:00 

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,  

           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. 

 

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


39 

 

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.  

β. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την 

τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και 

λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2014, 2015, 2016) μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 

Έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 

τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισμού του Έργου. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων (2013,2014,2015) σε περίπτωση που υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, 

σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 

γ. 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. 

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

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
: Δικαιολογητικά συμμετοχής -Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

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

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

 

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

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

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

και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, τα 

εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

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

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

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

από την Αναθέτουσα Αρχή  στο ΕΣΗΣΗΣ . 

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

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

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

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

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

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 

των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το 

ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. 

(α) και (β) του άρθρου 235 

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

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

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

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

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

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

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

μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 

οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

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

κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη ΙΙ έως V.  

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

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

υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να 

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

ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το 

(τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή 

στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν 

πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

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

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

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

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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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 τη συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ : 

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

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

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Αναλυτικά:  

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

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

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

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ ) περί 

μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

 

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

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

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
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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 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. 
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3. Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

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

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

από οποιαδήποτε δημόσια αρχή   

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

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

των περιπτώσεων α' και β’, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 

Ν.4412/16). 

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

οποία να: 

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

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

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

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

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

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

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο 

και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

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

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα 

δικαιολογητικά Α1.3 , Α1.4, Α1.5 , όπως αναφέρονται και απαριθμούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση όπου τα 

στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) 

εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 

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

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

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

κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική 

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

 

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

προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 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 μέχρι και τις 31/12/2017. 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 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 
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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 μέχρι και τις 31/12/2017. 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 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.  
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 

οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται  ο προσωρινός 

ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών
5
 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος 

τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω 

δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία
6
. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά 

μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως 

αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

ίδιου νόμου. 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 

                                                 
5 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

6 Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5). Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας (αναφέρονται στο άρθρο 4 μέρος β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής για την οικονομική 

και τεχνική ικανότητα):   

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2013, 2014, 2015). Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών 

(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2013, 2014, 2015) μεγαλύτερο από το 300% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 

χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισμού του Έργου. 

 

β. ΓΙΑ  ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά η απαίτηση του ποινικού 

μητρώου  θα αφορά   τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης 

για τα μέλη τους ( Ο.Ε  και  Ε.Ε ) και το απασχολούμενο προσωπικό (Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε. , Α.Ε.)  

 

γ. ΓΙΑ  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή 

ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
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ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 

 Η σύμβαση και η ασφάλιση των οχημάτων θα έχει ισχύ από την 01/09/2017 και μέχρι και τις 

31/08/2018. 

 

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 31/01/2018. 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 ,  



51 

 

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα της 

παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

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

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Η σύμβαση θεωρείται 

ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της 

σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που 

διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

 την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος 

Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την καταχώρηση στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει συνολικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της 

υπηρεσίας, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα 

περιληφθούν στην σύμβαση. Η πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων 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).  
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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..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
7
  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: 85100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

- Τηλέφωνο: 22410-35445 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gantonatos19@gmai.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rhodes.gr 

                                                 
7 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): 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2017.  CPV: 66510000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες ασφάλισης. 

- 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
8
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
9
; 

 

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 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων ,όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται 

9 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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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
10

: 

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:  

 

 

α) [……] 

 

 

 

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
11

; 

[] 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. 

[   ] 

                                                 
10 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη ,εάν υπάρχουν ,αναφέρονται στη πιστοποίηση 

11 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας η άλλου παρόμοιου καθεστώτος 
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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
12

  

 

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
13

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
14

· 

2. δωροδοκία
15

·
16

 

                                                 
12 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.” 

13 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. 

1414 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). 

15 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

16 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), 
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3. απάτη
17

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
18

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
19

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
20

. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
21

 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): 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……]
22

 

Εάν ναι, αναφέρετε
23

: 

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): 

[……][……][……][……]
24

 

                                                                                                                                                                    
«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). 

17 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. 

1818  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. 

19 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” 

20Όπως 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.". 

21 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 ) 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
25

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
26

: [……] 

 
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
27

, 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 ;
28

 

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 

[……] 

 

                                                                                                                                                                    
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 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)  

26 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), 

η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

27 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).  

28 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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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): 

 

[……][……][……]
29

 

 
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
30

; 

[] 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
31

 : 

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
32 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

                                                 
29 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 

30 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα 

της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

 

32 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
33

; 

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
34

, 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
35

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
36

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

                                                 
33 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

34 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

35 Πρβλ άρθρο 48 

36 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 

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
37

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

                                                 
37 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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οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών  που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής
38

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
39

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

                                                 
38 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

39 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
40

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
41

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

                                                 
40 Πχ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

41 Πχ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
42

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
43

, 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
44

: 

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 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
45

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

[……] 

                                                 
42 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε 

έτη. 

43 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

44 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες 

για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

45 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά 

στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται 

χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
46

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……] 

                                                 
46 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
47

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

                                                 
47 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
48

, εκτός εάν : 

                                                 
48Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
49

. 

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 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κατάσταση με τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα για την περίοδο 2017-18 

Α/
Α 

Είδος 
Οχήματος ή 

Μ.Ε. 

Αριθμός 
Κυκλοφ

. 
Οχήματ

ος ή 
Μ.Ε. 

Εργ. Κατ. 
Οχήμ. 

Τύπος 
Οχήμ. 

Α Έτος 
Κυκλ. 
Οχήμ. 

Αρ. Πλ. Οχήμ. - 
Δικ. 

Πρα
γμ. 

Ισχύ
ς  

Οχή
μ. - 
Δικ. 
(Hp) 

Φορ. 
Ισχύ

ς 
Οχή
μ. 

(Hp) 

Κυβισμός 
Οχήμ 

1 Φορτηγό ΚΗΗ 3447 NISSAN 
UVL2LJYF24

NQ2 

28-05-

2009. 

VWASHTF24810500

81. 
  16 2.488 

2 Φορτηγό ΚΗΗ 3448 NISSAN 
UVL2LJYF24

NQ3 

20-05-

2009. 

VWASHTF24810589

59. 
  16 2.488 

3 Λεωφορείο ΚΗΗ 3449 MERCEDES 315CDI 
28-05-

2009. 

WDB9066331S3522

53. 
    2.148 

4 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΗ 4714 MITSUBISHI 
OUTLANDER 

CB 821 

28-05-

2009. 

JMDXJCW8W9F501

944. 
  14 1.968 

5 

Βυτίο μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1203 VOLVO   1997.     33   

6 Φορτηγό ΚΗΥ 1231 VOLVO FL 615 
03-09-

1999. 

YV2E4CA0XB21923

6. 
  33 2.148 

7 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1256 VOLVO FLH4X2R 

03-01-

2001. 

YV2E4CBA1YB268

417. 
  33   

8 Φορτηγό ΚΗΥ 1291 MITSUBISHI L200 
25-07-

2002. 

MMBONK7402D006

037. 
  17   

9 Φορτηγό ΚΗΥ 1292 MITSUBISHI L200 
25-07-

2002. 

MMBONK7402D006

039. 
  17   

10 Φορτηγό ΚΗΥ 1293 MITSUBISHI L200 
25-07-

2002. 

MMBONK7402D006

040. 
  17   

11 Λεωφορείο ΚΗΥ 1294 
SFAKIANAKI

S 
SS 500/50L 

09-08-

2002. 

XG9550L02E3B0121

9. 
  41   

12 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

108309 
NISSAN 

CABSTAR 

35.13 

21-01-

2009. 

VWASHTF24810575

90. 
130     

13 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17809 KOMATSU WB93R-2 

20-07-

2000. 
EKI93F21537. 97     

14 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 17810 KOMATSU GD521A-1E 

20-07-

2000. 
12064. 140     

15 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 
ΜΕ 17825 CASE 1845C 2000. JAFO253313. 52     

16 Φορτωτής ΜΕ 17826 
INTERNATIO

NAL 
530C 

22-09-

2000. 
3470549D002350. 175     

                                                                                                                                                                    
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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17 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38080 CASE 580SK 

14-06-

1996. 
JJHOO46828. 80     

18 Τρακτέρ ΑΜ 52126 
DEERZCUMP

ANY 

JOHNDEER 

3520(268) 
2008. LV2520E486157. 25,98     

19 Φορτηγό ΚΗΗ 4718 MERCEDES 2626K 
08-08-

1997. 

WDB3953421435047

2. 
  76 12.675 

20 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 4722 NISSAN 

TK3 

NCH1LCHTK

OFQ4 

30-09-

2010. 

VWANHTTKO8505

3320. 
  27 4.462 

21 Επιβατικό ΚΗΗ 4736 RENAULT  TRAFIC 2006. 
VA1JLBAB66Y1266

77 
  14 1.998 

22 
Φορτηγό-

Δορυφορικό 
ΚΗΙ 9143 PIAGGIO PORTER S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS850000057558

5. 
  9   

23 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1061 MERCEDES 1314/42 1991. 

WDB6750331553292

5. 
  36   

24 Φορτηγό ΚΗΥ 1062 MAZDA E3000 1978. TA3HI 501358.   18 1.770 

25 Φορτηγό ΚΗΥ 1224 MAZDA B 2600 
14-05-

1999. 

JMZUF8UE2007196

81. 
  17   

26 Λεωφορείο ΚΗΥ 1230 FIAT  
IVECO - CO 

100E 

23-07-

1999. 

ZCFA1ADOOO2278

867. 
  35   

27 Φορτηγό ΚΗΥ 1283 MITSUBISHI 
CANTER - 

FE64 

12-12-

2001. 

TYBFE649E6DR011

12. 
23     

28 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΥ 1284 LADA NIVA 
11-12-

2001. 

XTA2121402160564

4 
12   1.690 

29 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1335 FIAT 

DOBLO 

CARGO 

03-11-

2004. 

ZFA2230000527896

9. 
  13   

30 Επιβατικό ΚΗΥ 1338 FIAT  DOBLO 
19-05-

2005. 

ZFA2230000524888

1. 
  11 1.596 

31 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

100650 
PIAGGIO 

PORTER B 

(4x2) 

20-11-

2007. 
ZAP8500000568619.       

32 Σάρωθρο 
ΜΕ 

101701 

ALFREDKAR

CHERGMBH 

CO 

ICC1D 
21-11-

2007. 
23144. 16,7     

33 Φορτωτής 
ΜΕ 

117661 

CATTERPILA

R 
950 M 

26-04-

2010. 

CAZO9504LNIA026

88. 
199     

34 Μπετονιέρα  
ΜΕ 

120284 

METALGALA

NTE 

A1700/CARM

IX ONE 

24-10-

2012. 
CXONEA76491. 38     

35 Πυροσβεστικό ΜΕ 17815 MAZDA UN8D32 
07-08-

2000. 

JMZUN8D320W120

771. 
78     

36 
Πλυντήριο 

Κάδων 
ΜΕ 17946 MERCEDES 1722 

01-08-

2002. 

WDB6520381573893

3. 
217     

37 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 46754 JCB 3CX-4X4 

22-03-

1999. 
3CX-4/409929. 85     

38 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 46756 KOMATSU GD521A-1E 

14-05-

1999. 
G52A-12143. 140     

39 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 73558 

FIAT - 

HITACHI 
FB110/2/-4PS 

23-04-

2003. 

FB110/2-

4PS031034110. 
106     

40 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 
ΜΕ 93690 

NEW 

HOLLAND 
LS 170 

23-07-

2007. 

LMULS170N6M438

131. 
50     

41 Επιβατικό ΚΗΗ 3708 FIAT MULTIPLA 
28-03-

2002. 
ZFA8600002160293.   11 1.596 

42 Λεωφορείο ΚΗΗ 3405 FORD   
31-07-

2008. 

WFODXXTTFD8C1

0579 
16   2.402 

43 Φορτηγό ΚΗΗ 3407 PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS850000057855

7. 
  9 1.296 

44 Φορτηγό ΚΗΗ 3408 PIAGGIO LP-TRME 
08-08-

2008. 

ZAPS850000057824

4. 
  9 1.296 

45 Φορτηγό ΚΗΗ 3435 MAN TGL 12240 
09-04-

2009. 

WMAN04ZZ29Y229

344. 
  41 6.871 

46 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3440 MAN TGM15280 

04-05-

2009. 

WMAN16ZZ28Y207

156. 
  42 6.871 

47 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3441 MAN TGM18280 

24-04-

2009. 

WMAN18ZZ79Y229

327. 
  42 6.871 

48 Επιβατικό ΚΗΗ 4700 FORD 

FUSION 

FXJA1 

5BEEKK 

14-07-

2009. 

WFOUXXGAJU8C3

6123. 
  10 1.388 

49 Λεωφορείο ΚΗΙ 3979 
TEMSA 

SANAYI 
SAFARI 

30-04-

2007. 

NLTTB162J0105061

1. 
  72   

50 
Φορτηγό-

Δορυφορικό 
ΚΗΙ 9142 PIAGGIO S85E 2008. 

ZAPS850000057557

5. 
  9   

51 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1097  MERCEDES   

03-11-

2000. 

WDB6211071551528

5. 
  66   

52 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1147 MERCEDES   

09-05-

1994. 

WDB6561091K0326

78. 
  57   

53 Γερανοφόρο ΚΗΥ 1182 NISSAN   
03-11-

2000. 

VWAM1336KTA385

814 
36     

54 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1235 MERCEDES 1523 

13-12-

1999. 

WDB9700731K4250

15. 
  38   

55 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΥ 1257 SUZUKI VITARA 
04-01-

2001. 

VSEETVO1VNA211

969. 
  11 1.590 

56 Φορτηγό ΚΗΥ 1289 MITSUBISHI CANTER 
25-06-

2002. 

TYBFE544E4DS060

46. 
  18   

57 Επιβατικό ΚΗΥ 1314 HYUNDAI  MATRIX 
04-02-

2004. 

KMHPM81CP3U082

756. 
  11 1.599 

58 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 

ΜΕ 

101721 
MUSTAG 2076 2008. 

MMCO2076J000048

79. 
80     

59 Πλυντήριο ΜΕ IVECO ML 150E25 2008. ZCFA1LJ030252989 252     
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Κάδων 107219 1. 

60 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

117664 
NISSAN F24.25.45 2009. 

VWASHIFT2492104

313. 
130     

61 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17881 KOMATSU WB93R-2 1999. FKT936F21254 97     

62 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38015 JCB 3CX4T 1991. 3CX-4/403931 85     

63 Σάρωθρο ΜΕ 38081 RAVO 5000STH 1993. 504679305015 121     

64 Δίκυκλο ΤΒΝ 9467 PEUGEOT ELYSEO 50 1999. 0012128.     50 

65 Δίκυκλο ΤΟΜ 2067 PIAGGIO LIBERTY 
18-12-

2002. 
2820000017280.     50 

66 Φορτηγό ΚΗΗ 3445 FIAT -IVECO 
IVECO - 

33LK8CA64 

23-09-

2009. 

ZCFC65D000577832

1. 
  18 2.998 

67 Φορτηγό ΚΗΗ 3446 FIAT -IVECO 
IVECO - 

33LK8CA65 

14-09-

2009. 

ZCFC65D000577831

8. 
  18 2.998 

68 Επιβατικό ΚΗΙ 3965 OPEL ASTRA 
16-03-

2006. 

WOLOAHL4868046

750. 
  10 1.364 

69 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΙ 3966 MITSUBISHI PAJERO 
29-05-

2006. 

JMBONK9406J0011

96. 
  17 2.477 

70 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1101 SCANIA P93ML4Χ22 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z011880

40. 
  51   

71 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1102 SCANIA P93ML4Χ22 

31-05-

1993. 

VS2PM4X2Z011880

12. 
  51   

72 Γερανοφόρο ΚΗΥ 1131 NISSAN L80 
24-01-

1994. 

VSKL8014SNB3537

53. 
      

73 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1241 MERCEDES 1523 

08-03-

2000. 

WDB9700731K4163

94. 
  38   

74 Φορτηγό ΚΗΥ 1242 FIAT -IVECO 
IVECO - MP 

190E 30W 

08-03-

2000. 

WJMB1VMT00C063

08. 
  57   

75 Φορτηγό ΚΗΥ 1271 MITSUBISHI L200 
14-06-

2001. 

MMBCNK740D0437

47. 
  17   

76 Φορτηγό ΚΗΥ 1272 MITSUBISHI L200 
14-06-

2001. 

MMBONK7401D043

528. 
  17   

77 Λεωφορείο ΚΗΥ 1302 VOLVO 
B7R 4Χ2 

310/99 204 

26-03-

2003. 

YV3R6H1162A0039

64 
  44   

78 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1323 VOLVO FL E4Χ2R 

05-05-

2004. 

YV2E4CCA13B3514

82. 
  33   

79 Πυροσβεστικό ΚΗΥ 1339 MITSUBISHI L200 
30-05-

2005. 

MMBCNK740YD03

7611. 
  17   

80 Σάρωθρο ΜΕ 17923 DULEVO 5000 
09-04-

2002. 
5000A00216. 110     

81 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 27462 CASE 580K 

19-11-

1990. 
JJH0009099. 86     

82 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 
ΜΕ 78458 CASE 70 XT 

17-05-

2004. 
JAF0387323. 83     

83 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι  
ΜΕ 93700 

CATTERPILA

R 
246 B 

28-08-

2008. 

CATO246BCCPATO

4947. 
80     

84 Δίκυκλο ΡΚΕ 0119 YAMAHA TW125 
25-01-

2001. 

JYADE01100003479

. 
  2 125 

85 Δίκυκλο ΡΚΕ 0168 YAMAHA TW125 
22-02-

2001. 

JYADEO1100PKE16

80021974. 
  2 125 

86 Δίκυκλο ΡΚΜ 0793 SUZUKI DL 650 
07-09-

2005. 

JS1B1111100120327

. 
  8 645 

87 Φορτηγό ΡΟΑ 6402 MITSUBISHI CANTER 
26-02-

1988. 
FE444EOK505337.   20   

88 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΡΟΑ 6720 MERCEDES 814/37 

05-04-

1988. 

WDB6740121534441

7. 
  36   

89 Φορτηγό ΡΟΒ 2151 
LAND 

ROVER 
90 

09-03-

1990. 

SANDVAD8FA-

403347. 
  16   

90 Φορτηγό ΡΟΒ 4621 MITSUBISHI L200 
22-02-

1991. 

JMBONKIIOLP0007

14. 
  11   

91 Φορτηγό ΡΟΒ 4622 MITSUBISHI L200 
22-02-

1991. 

JMBONK110LP0007

19. 
  11   

92 Δίκυκλο ΤΒΝ 9507 SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
101169.     50 

93 Δίκυκλο ΤΒΝ 9508 SUZUKI MAGIC 50 
22-09-

1999. 
102590.     50 

94 Δίκυκλο ΤΟΜ 4732 KΥMCO S6 2004. 6001041600103.     50 

95 Δίκυκλο ΤΟΜ 5585 
ZONGSHEN 

INDUSTRIAL 
ZS 5003 2005. 45159574.     50 

96 Δίκυκλο ΤΡ 1598 HONDA ΜΤ 50 
12-09-

1984. 
5007871.     50 

97 Δίκυκλο ΤΡ 4018 HONDA 
HONDA MT 

50 

09-06-

1986. 
5109748.     50 

98 Δίκυκλο ΤΡ 9549 SUZUKI  TS  50 
14-07-

1989. 
126365.     50 

99 Δίκυκλο ΤΥ 4917 HONDA Μ-Τ-50 
04-06-

1992. 
5117693.     50 

100 Επιβατικό ΖΚΚ 6522 FIAT PUNTO 
30-07-

2002. 

ZFA1880000047943

5. 
  9 1.242 

101 Γερανοφόρο ΚΗΗ 3412 VOLVO FL 
18-09-

2008. 

YV2TBMOA88B522

758. 
  43   

102 

Φορτηγό 

 

 

ΚΗΗ 3436 PIAGGIO LP-TRME 
17-03-

2009. 
ZAP8500000580707.   9 1.296 
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103 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3443 MERCEDES 1829K 

11-05-

2009. 

WDB9525031L4270

93. 
  38 6.374 

104 Φορτηγό ΚΗΗ 4709 MITSUBISHI L200 
16-11-

2009. 

MMBENKB407D17

5925. 
  17 2.477 

105 Φορτηγό ΚΗΙ 3975 MITSUBISHI TD 006 
19-12-

2006. 

TYBFE74BD4DT11

677. 
  18   

106 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1053 MERCEDES 814 

31-03-

1992. 

WDB6740421558655

1. 
  36   

107 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1103 MERCEDES   

27-05-

2005. 

WDB6211071544447

7. 
  66   

108 Φορτηγό ΚΗΥ 1174 MITSUBISHI L200 
20-02-

1996. 

JMBCNK340TP0001

27. 
  17   

109 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1236 

DAIMLER 

CHRYSLER 
CO2 

23-12-

2002. 

WDB9520031K4399

85. 
  72   

110 Φορτηγό ΚΗΥ 1237 MITSUBISHI L200 2000. 
ΜΜΒΟΝΚ740ΧD03

0031. 
  17   

111 Φορτηγό ΚΗΥ 1238 MITSUBISHI L200 
17-01-

2000. 

MMBONK740XDO1

6363. 
  17   

112 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1244 

VOLKSWAG

EN 
TRANSPORT 

20-03-

2000. 

WV1ZZZ70ZYHO65

249. 
  17 2.461 

113 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1245 

VOLKSWAG

EN 
TRANSPORT 

20-03-

2000. 

WVIZZZ70ZYHO65

591. 
  17 2.461 

114 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1274 MITSUBISHI L300 

04-12-

2001. 

JMBJNP15VYA0006

93. 
  17   

115 Επιβατικό ΚΗΥ 1295 HYUNDAI  MATRIX 
30-10-

2002. 

KMHPM81CP2U068

355. 
  11 1.599 

116 Φορτηγό ΚΗΥ 1299 MITSUBISHI CANTER 
20-01-

2003. 

TYBFE544E4DS107

35. 
  18   

117 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1300 MAN 18285 

20-01-

2003. 

WMAL87ZZZ2Y096

602. 
  41   

118 Φορτηγό ΚΗΥ 1301 MITSUBISHI CANTER 
30-01-

2003. 

TYBFE544E4DS064

77. 
  18   

119 Φορτηγό ΚΗΥ 1305 MITSUBISHI L200 
28-07-

2003. 

MMBONK7403DO4

4788. 
  17   

120 Φορτηγό ΚΗΥ 1306 MITSUBISHI L200 
28-07-

2003. 

MMBONK7403D021

280. 
  17   

121 Επιβατικό ΚΗΥ 1312 FIAT  PUNTO 
25-11-

2003. 

ZFA1880000061116

5. 
  9 1.242 

122 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 

ΜΕ 

100626 

CATTERPILA

R 
246B 

29-08-

2007. 

CATO246BCPATO5

131. 
80     

123 Αποφρακτικό 
ΜΕ 

101715 

DAIMLER 

CHRYSLER 
930.20 

03-03-

2008. 

WDB9302021L1980

62 
408     

124 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 

ΜΕ 

101716 
JCB 3CXCSM4T 

03-03-

2008. 

SLP3CXCSC713300

34. 
101     

125 Πυροσβεστικό 
ΜΕ 

111171 
ISUZU TF 

13-03-

2009. 

 

MPATFS86HΒ54310

. 

136     

126 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 

ΜΕ 

111172 
JCB 

4CXL 4WS - 

SM 

13-03-

2009. 

JCB4CXCSME81347

754. 
101     

127 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17948 JCB 4CX-4WS-SM 

20-08-

2002. 
0499706. 91     

128 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38016 JCB 3 C X 41 

04-10-

1993. 
3CX4/407678, 85     

129 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 87488 HBM SHM4N 

29-03-

2006. 
3200210505. 136     

130 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 87489 JCB 3 C X 4T 

29-03-

2006. 
3CX 4/406618. 85     

131 Γερανοφόρο ΜΕ 87490 NISSAN ATLEON 
23-03-

2006. 

VWANBFTKOY151

0166. 
110     

132 Οδοστρωτήρας   ΜΕ 93655 BOMAG BW90 AD-2. 2006. 101460520140 16     

133 Οδοστρωτήρας   ΜΕ 93656 BOMAG 
BW-213 DH-

36. 
2006. 101580220118 125     

134 Σάρωθρο ΜΕ 93672 MERCEDES 1417 CAK 
06-05-

2007. 

WDB6163152545633

4. 
170     

135 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 93682 CASE 580 K TURBO 

18-06-

2007. 
JJHOO522084 80     

136 Δίκυκλο ΡΚΒ 0772 PIAGGIO 
RUNNER FX 

125 

18-09-

2000. 

ZAPM070000301125

2 
9   125 

137 Λεωφορείο ΡΟΖ 2893 MERCEDES 61302P 
12-12-

1996. 

XH961302PR2B2103

0. 
  27   

138 Φορτηγό ΡΟΗ 7634 MITSUBISHI SITIPOL 
17-07-

2000. 

MMBCNK740YD04

50406. 
  17 2.477 

139 Επιβατικό-(Jeep) ΡΟΗ 8376 SUZUKI 
GRAND 

VITARA 

14-09-

2000. 

JSAFTD32VOO1219

62. 
  14 1.998 

140 Επιβατικό ΡΟΚ 8442 DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B7119

14. 
  9 1.349 

141 Επιβατικό ΡΟΚ 8443 DAEWOO KLAT 
30-05-

2002. 

KLATF48C12B7119

15. 
  9 1.349 

142 Λεωφορείο ΡΟΜ 2984 MERCEDES   
28-03-

2003. 

WDB6703661N0102

19. 
  24   

143 Λεωφορείο ΡΟΜ 8124 
DAIMLER 

CHRYSLER 
313 CDI 

11-11-

2004. 

WDB9036721R6832

60 
  15   

144 

Επιβατικό 

 

 

ΡΟΝ 4759 FIAT IDEA 
19-01-

2006. 

ZFA3500000010534

7. 
  10 1.368 

145 Επιβατικό ΡΟΡ 2149 NISSAN NISSAN 08-03- SJNFAAE11U11004 10   1.386 
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NOTE 2007. 12. 

146 

Ελκυστήρας + 

επικαθυμενο 

(έχει 2 άδειες 

κυκλοφορίας) 

ΡΟΤ 3784 MERCEDES   
17-02-

2000. 

WDB9540321K2121

29. 
  72   

147 Δίκυκλο ΤΒΝ 0515 PIAGGIO SFERA 
18-08-

1994. 
171111.     50 

148 Δίκυκλο ΤΒΝ 9272 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
3459.     50 

149 Δίκυκλο ΤΒΝ 9273 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
6923.     50 

150 Δίκυκλο ΤΒΝ 9274 PIAGGIO NRG 
30-07-

1999. 
7145.       

151 Δίκυκλο ΤΟΜ 737 PIAGGIO RUNNER 
07-09-

2000. 
1400003065930.     50 

152 Επιβατικό ΚΗΗ 3415 HYUNDAI  ATOS PRIME 
07-06-

2002. 

KMHAG51GP2U259

489. 
  7 999 

153 Επιβατικό ΚΗΗ 3419 FIAT  
PUNTO - 

BXA1A 01AB 

19-01-

2005. 

ZFA1880000075463

1. 
  9 1.242 

154 Φορτηγό ΚΗΙ 3976 MITSUBISHI F 038 
27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU01

046. 
18     

155 Φορτηγό ΚΗΙ 3977 MITSUBISHI F 038 
27-03-

2007. 

TYBFE73BB4DU01

045. 
  18   

156 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΙ 3978 

DAIMLER 

CHRYSLER 
1318 

04-04-

2007. 

WDM9700651L1643

29. 
25     

157 Φορτηγό ΚΗΙ 9145 PIAGGIO S85 E001 
01-02-

2008. 

ZAPS850000057557

9. 
  9   

158 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1058 MERCEDES 1314 Κ /13 

26-10-

1992. 

WDB6750461593812

7. 
  36   

159 Φορτηγό ΚΗΥ 1075 MITSUBISHI FE444EXL5 
04-10-

1991. 

JMBFE444EOKA53

691. 
  20   

160 Πυροσβεστικό ΚΗΥ 1177 STEYR 16S26 
28-06-

1996. 

VAN1626YY61YY2

087 
  46   

161 Λεωφορείο ΚΗΥ 1209 FORD   
TRANSIT 

BUS 130124 

28-03-

1998. 

WFDEXXGBVEVK

12486. 
  17   

162 Φορτηγό ΚΗΥ 1267 MITSUBISHI L200 
09-05-

2001. 

MMBONK7401D037

673. 
  17   

163 Φορτηγό ΚΗΥ 1268 MITSUBISHI L200 
09-05-

2001. 

MMB0NK7401D037

674. 
  17   

164 Φορτηγό ΚΗΥ 1286 MITSUBISHI L200 
26-02-

2002. 

MMBONK7401D067

785. 
  17   

165 Φορτηγό ΚΗΥ 1287 MITSUBISHI L200 
26-02-

2002. 

ΜΜΒ0ΝΚ7401D067

784. 
  17   

166 Φορτηγό ΚΗΥ 1288 VOLVO FL E4χ2R 
09-04-

2002. 

YV2E4CCA51B2883

52. 
  33   

167 Λεωφορείο ΚΗΥ 1296 MAN SS500/50L 
05-11-

2002. 

XG9550L02E3B0122

0. 
  41   

168 Πυροσβεστικό ΚΗΥ 1325 MITSUBISHI L200 
17-06-

2004. 

MMBCNK7403D068

856. 
  17   

169 Φορτηγό ΚΗΥ 1347 ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E671000

16. 
  18   

170 Φορτηγό ΚΗΥ 1348 ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E671000

15. 
  18   

171 Φορτηγό ΚΗΥ 1349 ISUZU NKR 77013 
20-01-

2006. 

JAANKR77E671000

14. 
  18   

172 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 

ΜΕ 

116779 

NEW 

HOLLAND 
L170 

31-12-

2009. 

LMUOL170N7M688

78. 
53     

173 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17841 KOMATSU WB93R-2 

20-11-

2000. 
93F21250 97     

174 Σάρωθρο ΜΕ 17892 DULEVO 

2004V-

200QUATTR

O 

26-09-

2001. 
2004V00133 62     

175 Γερανοφόρο ΜΕ 83773 NISSAN TL110-35 2003. 
VWASBFTLD32175

906. 
120     

176 Δίκυκλο ΡΚΥ 0112 PIAGGIO Μ44 
09-08-

2007. 

ZAPM444000000779

1 
  2 151 

177 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΡΟΕ 5291 FIAT  FIORINO 

04-02-

1994. 

ZFA1460000827579

3. 
  10   

178 Επιβατικό ΡΟΜ 9642 NISSAN MICRA 
18-03-

2003. 

SJNFBAK12U13195

04. 
9   1.240 

179 Φορτηγό ΚΗΗ 3409 PIAGGIO PORTER 1300 
08-08-

2008. 

ZAPS850000057680

4 
  9   

180 Φορτηγό ΚΗΗ 3442 NISSAN D22 
30-04-

2009. 

JN1APGD22U00755

19. 
  16 2.488 

181 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 4710 PIAGGIO 

585LVZBRM

E 

05-11-

2002. 

ZAPS85V000005524

08. 
  9 1.296 

182 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 4711 PIAGGIO 

S85LV-

ZEBRME 

05-11-

2002. 

ZAPS85V000055300

3. 
  9 1.296 

183 Φορτηγό ΚΗΥ 1054 MITSUBISHI FE444EXUS 
12-06-

1992. 

JMBFE444EOKA61

478. 
  20   

184 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1128 MERCEDES 1314/31 

06-12-

1993. 

WDB6750461596903

. 
  36   

185 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1185 MERCEDES 1314K 

19-09-

1996. 

WDB6750461K1857

39. 
  36   

186 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1250 MAN 15 224 

07-07-

2000. 

WMAL82ZZZYY06

2568. 
  41   

187 Φορτηγό ΚΗΥ 1254 MITSUBISHI L200 24-10- MMBCNK74OYD04   17   
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2000. 8687. 

188 Φορτηγό ΚΗΥ 1269 MITSUBISHI L200 
15-05-

2001. 

MMBCNK740YD03

7613. 
  17   

189 Λεωφορείο ΚΗΥ 1277 FIAT IVECO 
10-09-

2001. 

ZCF04580105290731

. 
  18   

190 Γερανοφόρο ΚΗΥ 1282 VOLVO FL612 
14-12-

2001. 

YV2E4C3A3XB2265

54. 
  33   

191 

Βυτίο μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1285 FIAT IVECO 
20-02-

2002. 

ZCFA1TM01023696

39. 
  35   

192 Επιβατικό ΚΗΥ 1297 HYUNDAI  MATRIX 
07-11-

2002. 

KMHPM81CP2U068

364. 
  11 1.599 

193 Λεωφορείο ΚΗΥ 1340 MAN SS380L 
29-06-

2005. 

XG9380L02E3B0131

5. 
  27   

194 Φορτηγό ΚΗΥ 1341 MITSUBISHI L200 
12-07-

2005. 

MMBJNK7404D034

368. 
  17   

195 Φορτηγό ΚΗΥ 1342 MITSUBISHI L200 
12-07-

2005. 

MMB0NK6405D035

262. 
  17   

196 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 

ΜΕ 

116778 

NEW 

HOLLAND 
L175 

31-12-

2009. 

LMUOL175N7M453

518. 
57     

197 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17847 KOMATSU WR93R-2 

05-12-

2000. 
FKI93F21183. 97     

198 Δίκυκλο ΤΟΜ 5340 PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016417.     50 

199 Δίκυκλο ΤΟΜ 5341 PIAGGIO ZIP CAT 
08-06-

2005. 
2500007016410.     50 

200 Τρακτέρ ΑΜ 52132 
CNH ITALIA 

S.P.A 

New Holland T 

3040 

CHJZN/AA 

2008. HJZL 35568 . 52/26     

201 Φορτηγό ΚΗΗ 3438 IVECO IL5 
26-03-

2009. 

ZCFA1VM13025393

32. 
  35 5.880 

202 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3439 MERCEDES   

27-05-

2009. 

WDB9525031L3654

83, 
  38 6.374 

203 Φορτηγό ΚΗΗ 4707 SCANIA 124G-420 
31-12-

2010. 

ΑΟ 

72323.(XLEP8X4000

4449744) 

426 94 15.607 

204 
Επιβατικό-

Κλούβα 
ΚΗΙ 3969 RENAULT PARTNER 

20-07-

2006. 

VF35FDJYE6010362

3. 
  13 1.905 

205 
Φορτηγό-

Δορυφορικό 
ΚΗΙ 9144 PIAGGIO S85E 

01-02-

2008. 

ZAPS850000057558

8, 
  9   

206 
Φορτηγό-

Απορριματοφόρο 
ΚΗΥ 1141 MERCEDES 1314/42 1986. 

WDB6750331523962

0. 
  34 5.958 

207 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1199 NISSAN ECO-T,160, 

08-12-

2003. 

VWAM1316KSA382

372. 
  36   

208 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1205 MERCEDES   

05-11-

1997. 

WD8676341K24533

5, 
  25 4.249 

209 Φορτηγό ΚΗΥ 1275 MITSUBISHI L200 
13-08-

2001. 

MMBCNK7401D048

878. 
  17   

210 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1307 FIAT 

DOBLO 

CARGO 

25-08-

2003. 

ZFA2230000520833

3. 
  11   

211 Φορτηγό ΚΗΥ 1308 NISSAN PICK UP 
28-08-

2003. 

JNIAPGD22U00551

14. 
  16   

212 Επιβατικό ΚΗΥ 1313 NISSAN TERANNO ΙΙ 
05-01-

2004. 

VSKTVUR20U0544

199. 
  19 2.664 

213 Φορτηγό ΚΗΥ 1337 MITSUBISHI L200 
14-01-

2005. 

MMBCNK7403D068

855. 
  17 2.477 

214 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΚΥ 2728 SHM SHM4-81B 

16-01-

1991. 
        

215 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΚΥ 2730 

JCB ΒΙΑΜΑΞ 

ΑΒΕΑ 
3D-4-TURBO 

16-01-

1991. 
333578       

216 Φορτηγό ΚΥ 6223 
STEYER 

ELBO ABE 

ELBO Ε180 - 

991200 2-12-1987. H 991665/1086/3 
      

217 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 
ΜΕ  83759 CASE 70 XT 

26-04-

2005. 
JAF387342 83     

218 Φορτωτής 
ΜΕ 

107224 
JCB 4562 

20-10-

2008. 
JCB45620P81239390 200     

219 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 73569 KOMATSU GD521A-1E 

07-07-

2003. 
93F21555. 97     

220 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 73570 KOMATSU GD521A-1E 

07-07-

2003. 
G52A-12104 140     

221 Τρίκυκλο ΡΚΤ 0985 HER CHE ATV-280A(U) 
26-07-

2007. 

RFLCM25207A0002

51. 
  3 249 

222 Λεωφορείο ΡΟΕ 6539 MERCEDES MB100DL 
30-06-

1994. 

VSA6313321309489

6. 
  17   

223 Επιβατικό ΡΟΚ 7190 FIAT MULTIPLA 
28-03-

2002. 

ZFA1860000216068

2. 
  11 1.596 

224 Τρακτέρ ΑΜ 52005 
DEERZCUMP

ANY 

JOHNDEER 

3520(007) 
2005. LV3520E158359. 36/18     

225 Επιβατικό ΖΖΟ 4295  
DAIMLER 

CHRYSLER 
A140 2000. 

WDB1680311J44311

0. 
  10   

226 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 3413 FIAT BCMFB 2008. 

ZFA2500000146027

5. 
  16 2.287 

227 Φορτηγό ΚΗΗ 3420 PIAGGIO LR 2ME 2008. 
ZAPS950000000116

6. 
  9   

228 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3427 MITSUBISHI 

CANTER 

FE74 
2009. 

TYBEEZ4884DU168

98. 
  18 2.977 
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229 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3428 MAN TGM18280 2009. 

WMAN08ZZX9Y22

6196. 
  42 6.871 

230 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3429 MAN TGM18280 2009. 

WMAN08ZZX9Y22

6211. 
  42 6.871 

231 
Φορτηγό-

Δορυφορικό 
ΚΗΙ 9141 PIAGGIO S85E 2008. 

ZAPS850000057559

4. 
  9   

232 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1071 MERCEDES 1922K/38 1990. 

WDB6211071551009

4. 
  66   

233 Φορτηγό ΚΗΥ 1077 FORD 1600 PICK UP 1993. SGHBNA30681.   11   

234 Φορτηγό ΚΗΥ 1144 ISUZU KAD51 1981. KAD517341821 14     

235 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1176 MERCEDES 2024K/38 1996. 

WDB6561091K1808

93. 
  57   

236 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1186 MERCEDES 814 1996. 

WDB6740121K1918

46. 
360     

237 Φορτηγό ΚΗΥ 1210 MITSUBISHI L200 1998. 
MMBYNK74JVDO1

4417. 
  17   

238 Λεωφορείο ΚΗΥ 1223 FORD  

WERKE 

TRANSIT 

BUS 130207. 

1998. 
WFDEXXGBVEWU

39551. 
  17   

239 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1232 MERCEDES 1523 1999. 

WDB9700731K4128

89. 
  38   

240 Φορτηγό ΚΗΥ 1247 IVECO MP190E30W 2000. 
WJMB1VMT00C063

017. 
  57   

241 Φορτηγό ΚΗΥ 1248 MITSUBISHI L200 2000. 
MMBONK740XD02

3104. 
  17   

242 Επιβατικό-(Jeep) ΚΗΥ 1280 LADA NIVA 2001. 
XTA2121401158670

9. 
  12 1.690 

243 Επιβατικό ΚΗΥ 1315 HYUNDAI  MATRIX 2004. 
KMHPM81CP3U092

411. 
  11 1.599 

244 Φορτηγό ΚΥ 4345 NISSAN   1988. 
VSGL603461B32153

3. 
      

245 Λεωφορείο  ΚΥ 5006 MAN SS500 1995. 
3067SS500LL041012

. 
68 68   

246 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 
ΜΕ 17820 CASE 1840 1999. JAF03010175. 53     

247 Σάρωθρο ΜΕ 17832 DULEVO 
204V-200 

QUATRO 
2000. 2004V0089.       

248 Πυροσβεστικό ΜΕ 17833 MAZDA UN8D32 2000. 
JHZ4N8D32OW1237

81. 
78     

249 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 17886 KOMATSU WB93R-2 1999. FKI93F21288. 97     

250 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 32470 JCB 3CX-4 92 3CX-41401202 75     

251 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 
ΜΕ 38087 CASE 580SK 4x4 1995. JJHOO52215. 80     

252 
Ισοπεδωτής 

γαιών 
ΜΕ 46757 KOMATSU GD521A-1E 1998. G52A-12127. 140     

253 Γερανοφόρο ΜΕ 62746 MERCEDES 308D 1991. 
WDBG023181P1247

83. 
80     

254 Επιβατικό ΡΟΗ 6218 FIAT SEICENTO 2000. 
ZFA1870000044363

5. 
  6 899 

255 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΡΟΜ 1842 FIAT 

DUCATO 

FURGO 
2002. 

ZFA2440000706092

0. 
  14   

256 Φορτηγό ΡΟΡ 1965 MERCEDES 
412 Sprinter 

CTTE 
  

WDB9044231P9228

30 
      

257 Τρακτέρ 
 ΑΜ 

50676 

LOMBARDIN

I ΑNTONIO 

CARRARO 

TIGRONE 

5000 
1990. 2303. 448     

258 
Προωθητήρας  

Γαιών 

   ME 

132128 KOMATSU D65EX-16 
  

KMT0D114A010801

66 69 
    

259 Τρακτέρ ΑΜ 51902 
NEW 

HOLLAND 
TN 55V 2001. 1230562.   50   

260 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3416 MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L3235

83. 
72   11.946 

261 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3417 MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L3235

84. 
72   11.946 

262 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΗ 3418 MERCEDES 1832K 2008. 

WDB9320031L3235

85. 
  72 11.946 

263 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΗ 4701 FIAT  DOBLO 

15-07-

2009. 

JFA22300005624739

. 
  10   

264 Επιβατικό ΚΗΗ 4702 SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S0048014

2. 
  9 1.328 

265 Επιβατικό ΚΗΗ 4703 SUZUKI SWIFT 2009. 
JSAEZC11S0048018

1. 
  9 1.328 

266 

Γερανοφόρο - 

Απορριμματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 4706 MERCEDES ACTROS 1832 2009. 
WDB9300031L3232

48. 
72     

267 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 
ΚΗΗ 4732 MERCEDES ATECO 13/8/2013 

WDB9700631L7348

66. 
  38 6374. 

268 Φορτηγό ΚΗΗ 4733 IVECO 140E 13/8/2013 
ZCFA1JG040260263

2. 
  35 5880. 

269 Φορτηγό ΚΗΗ 4734 NISSAN NAVARA 13/8/2013 
VSKBVND40U0451

701. 
  16 2488. 

270 Φορτηγό ΚΗΗ 4735 NISSAN NAVARA 13/8/2013 
VSKBVND40U0453

574. 
  16 2488. 

271 Φορτηγό ΚΗΗ 4738 ΜΑΝ TGS 11/9/2014 WMA39SZZXEM65 394,26 63 10.158 
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L.2007.46. 4040. . 

272 Φορτηγό ΚΗΗ 4739 ΜΑΝ 
TGS 

L.2007.46. 
11/9/2014 

WMA39SZZ5EM654

205. 

394,26

. 
63 10.158 

273 Φορτηγό ΚΗΗ 4740 MERCEDES 904.6KA 2010. 
WDB9046121R6798

14. 
  15 2.148 

274 Φορτηγό ΚΗΗ 4741 MERCEDES SPRINTER 2010. 
WDB9046121R6656

13. 
  15 2.148 

275 

Γερανοφόρο - 

Απορριμματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 4742 MERCEDES 
ACTROS 2536 

- 930.20 
2011. 

WDB9302041K8701

05. 
72   11.946 

276 Φορτηγό ΚΗΗ 4743 PIAGGIO LP-TRME 2008. 
ZAPS850000057972

3. 
  9 1.296 

277 
Απορριμματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

4748  
MITSUBISHI CANTER 2004. 

TYBFE659E6DS232

30. 
  23 3.908 

278 Φορτηγό ΚΗΙ 1875 MITSUBISHI CANTER 2000. 
TYBFE649E6DR005

55. 
  23   

279 Επιβατικό ΚΗΙ 3964 FIAT MULTIPLA 2001. 
ZFA1860000211064

2. 
11   1.596 

280 Φορτηγό ΚΗΙ 3967 FIAT 220 017 2006. 
ZFA2200008625573

6. 
  13   

281 Φορτηγό ΚΗΥ 1109 MITSUBISHI L200 1993. 
JMBONK110LP0004

08. 
  11   

282 Φορτηγό ΚΗΥ 1112 MITSUBISHI L200 
24-06-

1993. 

JMBONK110LP0004

00. 
  11   

283 Φορτηγό ΚΗΥ 1113 MITSUBISHI L200 
24-06-

1994. 

JMBONK110LP0004

03. 
  11   

284 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1116 SCANIA P93ML4x22B 

23-07-

1993. 

YS2PM4x220119121

9. 
  51 51 

285 Λεωφορείο ΚΗΥ 1170 FORD   
08-12-

1995. 

SFAEXXBDVESDO

6390. 
  17   

286 Επιβατικό ΚΗΥ 1180 SCODA FELLICIA 
02-07-

1996. 

TMBEFF613-

TO185283. 
  9 1.289 

287 Επιβατικό ΚΗΥ 1200 MITSUBISHI LANCER 1997. 
JMBLNCB4WSU508

777. 
  11 1.597 

288 Επιβατικό ΚΗΥ 1201 MITSUBISHI LANCER 1997. 
JMBLNCB4WSU508

761. 
  11 1.597 

289 Επιβατικό ΚΗΥ 1202 MITSUBISHI LANCER 1997. 
JMBLNCB4WSU508

773. 
  11 1.597 

290 Φορτηγό ΚΗΥ 1206 IVECO 49-10.2 073 1998. 
ZCFC497010221985

9. 
  18 2.800 

291 Φορτηγό ΚΗΥ 1207 FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC497010222522

5. 
  18 2.800 

292 Φορτηγό ΚΗΥ 1208 FIAT  

IVECO - 

TURBO 

DAILY/49-

10.2 

1998. 
ZCFC497010221413

6. 
  18 2.800 

293 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1211 RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00074

74. 
  59   

294 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1212 RENAULT 

PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00032

43. 
  59   

295 Φορτηγό ΚΗΥ 1213 RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00032

24. 
  59   

296 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1214 NISSAN ECO-T.200 1998. 

VWAM1526MVA40

1017. 
  36   

297 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΚΗΥ 1215 NISSAN ECO-T.200 1998. 

VWAM1526MVA40

1662. 
  36   

298 Φορτηγό ΚΗΥ 1216 RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
1998. 

VF622AXBOA00032

42. 
  59   

299 Επιβατικό ΚΗΥ 1217 NISSAN MICRA 1998. 
SJNFAAK11U30107

34. 
  7 998 

300 Φορτηγό ΚΗΥ 1258 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS850000040584

9. 
  10 1.371 

301 Φορτηγό ΚΗΥ 1259 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 
2001. 

ZAPS850000040585

3. 
  10 1.371 

302 Φορτηγό ΚΗΥ 1260 PIAGGIO 
PORTER 

1400D 

26-03-

2001. 

ZAPS850000040586

6. 
  10 1.371 

303 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1262 NISSAN HNVF/1-97 

26-03-

2001. 

VJKDEVC23U0-

149085. 
  15   

304 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΚΗΥ 1263 NISSAN HNVF/1-97 2001. 

VSKDEVC23U0149

086. 
  15 2.977 

305 Φορτηγό ΚΗΥ 1265 MITSUBISHI CANTER 2001. 
TYBFE649E6DR009

86. 
  23 3.908 

306 Φορτηγό ΚΗΥ 1266 MITSUBISHI CANTER 2001. 
TYBFE649E6DR009

87. 
  23 3.908 

307 

Βυτίο μεταφοράς 

μη πόσιμου 

νερού ή 

Λυμάτων 

ΚΗΥ 1270 RENAULT 
PREMIUM 

260.19 
2001. 

VF622AXBOA00027

97. 
  59   

308 Επιβατικό ΚΗΥ 1298 HYUNDAI  MATRIX 2002. 
KMHPM81CP2U068

366. 
  11 1.599 

309 Γερανοφόρο  ΚΗΥ 1303 MITSUBISHI CANTER 2003. 
TYBFE64906DS037

39. 
  23   

310 Επιβατικό ΚΗΥ 1343 FIAT DOBLO 2003. 
ZFA2230000519399

1. 
  9 1.242 

311 Επιβατικό ΚΗΥ 1344 HYUNDAI  ATOS PRIME 2003. KMHAG51GP3U316   7 999 
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184. 

312 Πλυντήριο Οδών 
ΜΕ 

105242 
PIAGGIO 

S85LP-

TRMCE 
2001 

ZAPS850000055258

0 
65     

313 
Πλυντήριο 

Κάδων 

ΜΕ 

132129 
FIAT  

IVECO - 

120E24 
2006. 

ZCFA1EJ020249069

4. 
136     

314 Γερανοφόρο 
ΜΕ 

107205 
NISSAN 

CABSTAR 

35.13 
2008. 

VWASHTF24810478

13. 
131     

315 

Διανομέας 

Θερμής 

Ασφάλτου 

ΜΕ 

120278 
 IVECO   

ML140E22 

  ZCFA15G040257828

0 

      

316 Αποξεστήρας 
ΜΕ 

120279 
WIRTGEN   8/6/2012         

317 Διαστρωτήρας   
ΜΕ 

120280 

JOSEPH 

VOGELE AG 
  8/6/2012         

318 Οδοστρωτήρας   
ΜΕ 

120281 
VOLVO DD38HF. 8/6/2012 

VCEOOD38HOH650

032. 
      

319 Σάρωθρο 
ΜΕ 

120294 
MATHIEU 

AZURA ML 

200 
28/5/2013 30779. 82     

320 
Φορτωτής - 

Εκσκαφέας 

ΜΕ 

127305 
LIOUGONG CLG777A 2014  

CLG777AΕΕΒΟΟ16

01 
99,6     

321 Φορτωτής 
ΜΕ 

127323 
HUNDAI HL757-9A 2014 

HHKHLMO4AE000

0142 

147 

HP 
    

322 
Συμπυκνωτής 

Απορριμμάτων 

ΜΕ 

127324 
BOMAG BC 772 RB-3 2014 101570761005 

456 

HP 
    

323 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 

ΜΕ 

132117 
CASE 90ΧΤ   JAF0397866 45     

324 
Φορτωτής-

Φορτωτάκι 

ΜΕ 

132118- 
CASE  90XT   JAF0397865       

325 Γερανοφόρο ΜΕ 73564 NISSAN TL110-45 1999. 
VWASBFTLOY1-

121262. 
106     

326 Σάρωθρο ΜΕ 87501  FIAT  
IVECO - 

140Ε18 
2005. 

ZCFA1JD020246576

7. 
182     

327 Δίκυκλο ΜΟΡ 0310 PIAGGIO LIBERTY 125 
21-02-

2005. 

ZAPM381000001268

4. 
  2 124 

328 Δίκυκλο ΡΚΑ 0566 YAMAHA CRYPTON 
07-02-

2000. 

MH34ST001VK1646

08. 
  1 102 

329 Δίκυκλο ΡΚΒ 0726 HONDA 
XL650V 

TRANSAL 

19-09-

2000. 

ZDCRD10AOYF009

836. 
  8 647 

330 Δίκυκλο ΡΚΙ 0107 PIAGGIO M22 
29-03-

2003. 

ZAPM220000101041

4. 
  2 124 

331 Τρίκυκλο ΡΚΝ 0343 PIAGGIO Τ1 076 
10-02-

2006. 
ZAP1000000028556.   3   

332 Δίκυκλο ΡΚΥ 0505 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM288000100254

0. 
  3 244 

333 Δίκυκλο ΡΚΥ 0506 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM288000100254

3. 
  3 244 

334 Δίκυκλο ΡΚΥ 0507 PIAGGIO Μ28 
21-09-

2007. 

ZAPM288000100154

1. 
  3 244 

335 Φορτηγό ΡΟΑ 7931 MERCEDES 814K31 1988. 
WDB674042-

15383067. 
  36   

336 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΡΟΑ 7932 MERCEDES 2628K6x4 1988. 

WDB6241321538647

7. 
  88   

337 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΡΟΑ 7933 MERCEDES 2628K6x4 1988. 

WDB6241321538646

7. 
  88   

338 
Απορριμματοφόρ

ο 
ΡΟΑ 7936 MERCEDES 114Κ/36 1988. 

WDB6750421538193

7. 
  36   

339 Τρίκυκλο ΡΟΒ 1109  PIAGGIO 1709 
29-09-

1989. 
ΑΤΜ2Τ525930.   3   

340 Φορτηγό-(Jeep) ΡΟΒ 3560 
LAND 

ROVER 
90 1990. 

SALLDVAV8F1439

464. 
  25   

341 Φορτηγό ΡΟΒ 3730 MITSUBISHI L200 1990. 
JMBONK110LP0001

46. 
  11   

342 Φορτηγό ΡΟΒ 3742 MITSUBISHI L200 1990. 
JMBONK110LP0001

40. 
  11   

343 Φορτηγό-(Jeep) ΡΟΒ 5735 
LAND 

ROVER 
        25   

344 Φορτηγό ΡΟΖ 5034 MERCEDES 814 1997. 
WDB6740131543837

4. 
  36   

345 Φορτηγό ΡΟΖ 5432 NISSAN TRADE 1997. 
VWAKE0558VA-

771936. 
  18   

346 
Φορτηγό-

Κλούβα 
ΡΟΗ 4404 NISSAN   

07-02-

2000. 

VSKDEVC23Y0114

692. 
  15 2.283 

347 Δίκυκλο ΡΟΝ 0243 KAWASAKI MAX100 
22-03-

1994. 
172135.   10   

348 Φορτηγό ΡΟΤ 1349 MITSUBISHI 
CANTER 

FE74BD4SL 
2008. 

TYBFE74BD4DU16

333. 
  18   

349 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0559 PIAGGIO   
26-06-

2009. 
ZAPT100000038766.   30 218 

350 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0560 PIAGGIO   
26-06-

2009. 

ZAPT100000003875

6. 
  30 218 

351 

Τρίκυκλο 

 

 

ΡΥΒ 0561 PIAGGIO   
30-06-

2009. 

ZAPT100000003808

8. 
  30 218 

352 Τρίκυκλο ΡΥΒ 0562 PIAGGIO Τ1 APE 
26-06-

2009. 

ZAPT100000003878

7. 
  30 218 

353 Τρίκυκλο ΡΥΕ 0502 
KWANG 

YANG 
  

08-02-

2010. 

RFBL800009230121

9. 
  2 151 
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354 Δίκυκλο ΤΒΝ 9346 HONDA  GYRO UP 50 1999. ΤΑ01 1100509.     50 

355 Δίκυκλο ΤΟΜ 4208 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001453.     50 

356 Δίκυκλο ΤΟΜ 4209 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001450.   2 50 

357 Δίκυκλο ΤΟΜ 4210 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001444.     50 

358 Δίκυκλο ΤΟΜ 4211 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001452.     50 

359 Δίκυκλο ΤΟΜ 4212 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001448.     50 

360 Δίκυκλο ΤΟΜ 4213 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001440.     50 

361 Δίκυκλο ΤΟΜ 4214 PIAGGIO LIBERTY 2004. 4220000001446.     50 

362 Δίκυκλο ΤΟΜ 6374 PIAGGIO ZIP4 2006. 400011438.     50 

363 Δίκυκλο ΤΟΜ 8033 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008409.     50 

364 Δίκυκλο ΤΟΜ 8034 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008732.     50 

365 Δίκυκλο ΤΟΜ 8035 PIAGGIO LIBERTY 2007. 424050008733.     50 

366 Δίκυκλο ΤΟΜ 8036 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008737.     50 

367 Δίκυκλο ΤΟΜ 8037 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008242.     50 

368 Δίκυκλο ΤΟΜ 8038 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008718.     50 

369 Δίκυκλο ΤΟΜ 8039 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008311.     50 

370 Δίκυκλο ΤΟΜ 8040 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008661.     50 

371 Δίκυκλο ΤΟΜ 8041 PIAGGIO LIBERTY 2007. 4240500008293.     50 

372 Δίκυκλο ΤΟΜ 8042 PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC424050000830

8. 
    50 

373 Δίκυκλο ΤΟΜ 8043 PIAGGIO LIBERTY 2007. 
ZAPC424050000830

9. 
    50 

374 Δίκυκλο ΤΡ 4764 HONDA C50-GLX 1986. 8250872.     50 

375 Επιβατικό ΚΗΗ 3707 SCODA FABIA 2001 
TMBΡH16Y0232893

13 
  10 1.397 

376 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΗ 4715 ISUZU 4JK1E4C-L 30-3-2010. 
MPATFS86HAH502

314. 
  17 2.499 

377 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΗ 4716 ISUZU TF 30/3/2010 
MPATFS86HAH502

377. 
  17 2.499 

378 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 
ΚΗΗ 4721 IVECO AD380T41. 

17-09-

2010. 

UJME3TSS40C2089

79. 
  77 2.882 

379 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1194 NISSAN 
KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U04446

85 
  17 2.494 

380 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1197 NISSAN 
KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U04444

17 
  17 2.494 

381 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1198 NISSAN 
KING CAB 

25D 4WD 
1997 

JN1BFUD21U04444

80 
  17 2.494 

382 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1218 MITSUBISHI 
K74TCENDFL

6. 
1998 

MMBONK760XD00

1697. 
  17 2.477 

383 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1219 MITSUBISHI 
K74TCENDFL

6. 
25/8/1998. 

MMBCNK740XD00

1699. 
  17 2.477 

384 

Ελαφρά 

Πυροσβεστικά 

Φορτηγό 

ΚΗΥ 1220 MITSUBISHI 
K74TCENDFL

6. 
25/8/1998. 

MMBCNK740XD00

4226. 
  17 2.477 

385 
Βυτιοφόρο 

Ύδατος 
ΚΗΥ 1264 RENAULT 22AXB1X. 

23-03-

2001. 

VF622AXBOA00143

28. 
  59 9.834 

386 Δίκυκλο ΡΚΑ 0949 SUZUKI DR-Z400S 
18/05/200

0. 

JS1BC111200101305

. 
  5 398 

387 Δίκυκλο ΡΚΑ 0950 SUZUKI DR-Z400S 
18/05/200

0. 

JS1BC111200101317

. 
  5 398 

388 Δίκυκλο ΡΚΖ 0816 YAMAHA TT250R 26/3/2002 
JYADGO2X6YAOO

2523. 
  3 249 

389 Ημιφορτηγό ΡΚΑ 1049 PEUGEOT PARTNER 13/4/2017 
VF37FBHY6HJ5597

12 
  11 1.560 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ασφάλιση όλων των οχημάτων του Δήμου Ρόδου(389 οχήματα) 

για την περίοδο 01/09/2017 – 01/09/2018. Τα οχήματα θα ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές 

βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων) και θα γίνει κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με συμπλήρωση τιμολογίου 

χωρίς όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο πίνακας των οχημάτων παρουσιάζεται στον 

ανωτέρω πίνακα word. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους και επιβαίνοντες 

θα ανέρχεται στις 1.000.000 ευρώ ανά άτομο και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς 

τρίτους θα ανέρχεται στις 1.000.000 ευρώ ανά γεγονός ή ατύχημα.  
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Οι τιμές των ασφαλίστρων που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τα καθαρά 

ασφάλιστρα, τα δικαιώματα, το φόρο ασφαλίστρων και όποια άλλη επιβάρυνση. Ο πίνακας προς ασφάλιση 

οχημάτων είναι ο ανωτέρω συνημμένος στο διαγωνισμό πίνακας και έχει εξαχθεί από το έγγραφο που 

απέστειλε στο Τμήμα Προμηθειών η Δνση Τροχαίου Υλικού. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται 

στις 126.000 ευρώ. 

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 «……………………………», σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη συμμετοχή τ.. 

στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς ΔΗΜΟ ………………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που αφορά την 

προμήθεια  «……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της 

ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
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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 1758/2016του Δημάρχου για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία 

................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. 

...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που 

θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 

.............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφική ύλης και αναλωσίμων ειδών (Διακήρυξη ………), και στην 

τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση 

αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. για τις 

ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν στα κτίρια του Δήμου Χαλανδρίου κατόπιν συνεννόησης 

με το Τμήμα …………………………………………………………………………………………….. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 4 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και μετά 

από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου ………………….., με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει 

άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα 

αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω 

ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στον 3ο όροφο του κτιρίου όπου 

στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (………………………). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά και 

να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
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Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, 

ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα 

(10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από 

τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου οικονομικού έτους 

2016, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του 

Δήμου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

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, ήτοι από ……………….. και μέχρι την 

παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 

……/……../………. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 

τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 

τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Ως έντυπο οικονομικής προσφοράς ορίζεται ο ανωτέρω πίνακας των προς ασφάλιση οχημάτων στον οποίο θα 

προστεθεί εκ δεξιών μία στήλη με την ονομασία «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ» και στην 

οποία θα εγγραφούν τα προσφερόμενα ασφάλιστρα για τα οχήματα. Επιπλέον, στο τέλος και στο κάτω μέρος 

του πίνακα θα γίνει η συνολική άθροιση των προσφερόμενων ασφαλίστρων ολογράφως και αριθμητικώς. Σε 

περίπτωση αριθμητικού λάθους κατά την πρόσθεση των ασφαλίστρων, η προσφορά ακυρώνεται.  

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

Επανάληψη 270/2017 (7Χ71Ω1Ρ-454) η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. 6252.0001, 6253.0001 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. 298/2017 (Α.Δ.Α: 6ΥΩ0Ω1Ρ-9ΚΔ)  

Ανάκληση της με αρ. 276/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση εκ νέου της μελέτης και 

κατάρτισης των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 73.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/43130//08-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/43130/18-06-2017 εισήγηση του 

τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 276/2017 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την προμήθεια υλικών 

συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου. 

 Παρακαλώ, όπως προχωρήσετε στην ορθή επανάληψη της 276/2017 απόφασης της Ο.Ε. λόγω λάθους 

στην αναγραφή του προϋπολογισμένου ποσού στο σχέδιο κατάρτισης των όρων. Επισυνάπτεται το σωστό 

σχέδιο κατάρτισης των όρων.    

    

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για την ορθή επανάληψη της μελέτη 

και των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου», κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 

πρωτ.: 2/43130/08-06-2017, 

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

 Τον Ν.4412/2016, 

 Τον Ν.3463/2006, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Ανακαλεί την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 276/2017 και εγκρίνει εκ νέου την μελέτη και 

καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια 

υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου» ως 

κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου, προϋπολογισμού 73.000,00€ (εβδομήντα τρεις χιλιάδες 

ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

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

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ……………………..  
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17. Τη με αριθμό ……/2017 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 υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου, 2017».  

18. Το ΕΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ……………………… 

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού 

δικτύου Δ.Ε. Ρόδου. 

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 υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου για το 

έτος 2017, προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ (εβδομήντα τρεις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 30-6661.0001.0001, 30-6661.0005.0001, 30-

6661.0009.0001, 30-6662.0001.0001, 30-6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001)   του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας αλλά και για κάθε ομάδα χωριστά, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί προσφορά για όλα τα είδη και τις ποσότητες της κάθε ομάδας με 

βάση την μελέτη του διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV Περιγραφή 
Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ με  Φ.Π.Α 

44111400-5 Χρώματα – μονωτικά 30-6661.0002.0001 10.000,00 

44115200-1 Υδραυλικά 30-6661.0005.0001 10.000,00 

44221111-6 Υαλοπίνακες 30-6661.0009.0001   3.000,00 

44111000-1 Οικοδομικά υλικά 30-6662.0001.0001 25.000,00 

44113600-1 Άσφαλτος 30-6662.0003.0001 10.000,00 

44114000-2 Σκυρόδεμα 30-6662.0008.0001 15.000,00 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

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.  
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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 υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων 

χώρων και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  58.771,85€ άνευ ΦΠΑ 

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 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. 
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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 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, 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
50

 (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
51

. 

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:            

                     

                                                 
50παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

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

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)
52 53

 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
54

 και Δ
55

 ) ,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  
56

 και  υποβάλλεται 
57

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

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

53 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 

54 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

55 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

56(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. 

57Κατευθυντήρια 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 
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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.          

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. 

                                                                                                                                                                    
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.  

 



92 

 

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.  

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). 
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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
58

  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
59

, 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. 

(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 : 

                                                 
58 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

59 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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 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 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) 
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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
60

 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, 

                                                 
60 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  

 



96 

 

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. 

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 . 
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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
61

 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 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 (€). 

                                                 
61 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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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 Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
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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
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: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

http://www.rhodes.gr/
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υλικά συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων, και οδικού δικτύου Δ.Ε. Ρόδου] 

- 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
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 [……] 
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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: 

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

8. δωροδοκία
vi,vii

· 

9. απάτη
viii

· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ix
· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
x
· 

12. 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

 

[……][……][……] 
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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
xvi

; 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
xvii

, 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
xviii

. 

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) 

   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

  Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»  

 Συγκεκριμένα, τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  στην πόλη της Ρόδου και 

πιο συγκεκριμένα 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. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 73.000,00€ ευρώ  με ΦΠΑ 

(24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017 στους εξής 

κωδικούς: 30-6661.0002.0001, 30-6661.0005.0001, 30-6661.0009.0001, 30-6662.0001.0001, 

30-6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: Oικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 
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1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 κιλών τεμ. 120 5,00 600,00 

2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 350 9,00 3.150,00 

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ. 160 16,00 2.560,00 

4.  Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 60 15,00 900,00 

5.  
Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  των 25 κιλών τεμ. 50 10,00 500,00 

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης  σε 

 σακιά των 40 κιλών 

τεμ. 50 12,00 600,00 

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.150 0,25  537,50 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  8.847,50 

 

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. 500 0,70 350,00 

2 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου τεμ. 50 18,00 900,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  1.250,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητ

α 

Τιμή 

μον.(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες διατομές) kg 820 0,90 738,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 80 25,00 2000,00 

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ. 10 16,50 165,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  2.903,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

μον.(χωρ

ίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων (πάχους 3- 

5 εκ.) 

m
2 50 35,00 1.750,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  1.750,00 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

        1 Mάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. m
2 

5 80,00 400,00 

2 Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ m
2 

80 15,00 1.200,00 

3 Πλακίδια δαπέδου  m
2 

100 15,00 1.500,00 
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4 Πλακίδια τοίχου m
2 

80 15,00 1.200,00 

5 Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 60 4,50 270,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 

25κιλών 

τεμ. 

60 14,00 840,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη  5.410,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου, 3ου,4ου, 5ου 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 20.160,50 

ΦΠΑ 24%  4.838,50 

Στρογγυλοποίηση 1,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 25.000,00 

 

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 20 2,10 42,00 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 20 3,20 64,00 

3 Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)  lit 10 7,00 70,00 

4 Αστάρι πλαστικού lit 40 3,40 136,00 

5 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 

1Kgr lit 10 9,80 98,00 

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 20 4,20 84,00 

7 Βελατούρα lit 8 10,00 80,00 

8 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 40 0,55 22,00 

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 12 10,70 128,40 

10 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 12 10,70 128,40 

11 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 40 8,00 320,00 

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 160 5,30 848,00 

13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 500 4,40 2.200,00 

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 40 5,50 220,00 

15 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 40 0,90 36,00 

16 Στόκος ξύλου Kgr 10 3,80 38,00 

17 Σιδηροστοκος Κgr 15 5,00 75,00 

18 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) τεμ. 8 25,00 200,00 

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 10 2,50 25,00 

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη    4.814,80 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 20 5,50 110,00  

2 Ασφαλτόπανο m
2 

50 3,50 175,00 
 

3 Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 10cm μήκους 10m ρολά 10 14,90 149,00  

4 Ασφαλτόκολλα Κgr 40 2,90 116,00  

5 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) m
2 

20 7,50 150,00 
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6 
Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 4mm 

m
2 

20 5,50 110,00 
 

7 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 13 46,00 598,00  

8 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 15 49,50 742,50  

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές πολυουρεθανικής 

βάσης Κgr 20 5,00 100,00 

 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 40 2,00 80,00  

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλοΰφασμα) τεμ. 10 38,00 380,00  

12 Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) Κgr 20 6,40 128,00  

13 Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) Κgr 20 7,00 140,00  

14 Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) Κgr 20 6,95 139,00  

15 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) κεραμιδί τεμ. 20 2,65 53,00  

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 5 2,65 13,25  

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 30 1,60 48,00  

 Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη       3.231,75  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 8.046,55 

ΦΠΑ 24% 1.931,17 

Στρογγυλοποίηση 22,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 10.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ 3: Υαλουργικά 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
α

/

α Περιγραφή 

Μον. 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή μον. 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

  

      

1 2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. διαστάσεων 2,25χ3,21 
m

2 80 10,00 800,00   

2 3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 m
2 60 13,00 780,00   

3 2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21 m
2 35 15,00 525,00   

    

4 2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  διαστάσεων 1,60χ2,25 
m

2 15 

 

18,00 270,00   

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 2.375,00 

  Φ.Π.Α.24% 570,00 

  Στρογγυλοποίηση 55,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3.000,00 

ΟΜΑΔΑ 4:  Άσφαλτος 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Α/Α 
 ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ 

ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό 

ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

64 

 

126,00 

 

8.064,00 

 

 Φ.Π.Α. 24% 1.935,36  

Στρογγυλοποίηση 0,64  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 10.000,00  

ΟΜΑΔΑ 5: Σκυρόδεμα 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ 

ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Σκυρόδεμα 

C16/20 
m

3 
192 61 11.712,00 
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2 Άντληση m
3 

70 5 350,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 12.062,00  

Φ.Π.Α. 24% 2.894,88  

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  43,12  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6: Υδραυλικά Υλικά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 40 6,00 240,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 30 4,50 135,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 50 3,50 175,00 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 40 8,00 320,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 35 8,00 280,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 40 8,00 320,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40 2,50 100,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40 3,00 120,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 340 0,80 272,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 340 1,00 340,00 

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. 80 1,20 96,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 80 1,20 96,00 

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. 40 1,50 60,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 40 1,40 56,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 40 4,00 160,00 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40 3,50 140,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 30 22,00 660,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι τεμ. 30 18,00 540,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 25 11,00 275,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 25 3,50 87,50 

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. 20 18,00 360,00 

33 Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) τεμ. 2 120,00 240,00 

34 Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες τεμ. 2 120,00 240,00 

35 Καπάκια πλαστικά για λεκάνες τεμ. 2 120,00 240,00 

36 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 2 55,00 110,00 

37 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 1 20,00 20,00 

38 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 2 55,00 110,00 

39 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 2 38,00 76,00 

40 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 2 45,00 90,00 

41 Διακοπτάκια γωνιακά 1/2 ” τεμ. 10 3,80 38,00 
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42 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10 1,50 15,00 

43 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 4 5,50 22,00 

44 Χαρτοθήκες WC τεμ. 4 8,00 32,00 

45 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 4 6,70 26,80 

46 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2 28,00 56,00 

47 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 40 3,20 128,00 

48 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20 0,40 8,00 

 

49 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10 0,55 5,50 

50 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15 1,40 21,00 

51 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3 15,00 45,00 

52 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3 1,40 4,20 

53 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20 0,50 10,00 

54 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8 0,80 6,40 

55 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 10 4,30 43,00 

56 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 10 3,50 35,00 

57 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6 1,50 9,00 

58 Σωλήνες Φ100 6atm m 20 3,20 64,00 

59 Σωλήνες Φ50 6atm m 10 1,30 13,00 

60 Σωλήνες Φ40 6atm m 10 1,10 11,00 

61 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 4 1,70 6,80 

62 Ημιτάφ Φ100 τεμ. 4 1,70 6,80 

63 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 10 1,60 16,00 

64 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 5 1,60 8,00 

65 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 6 1,60 9,60 

66 Γωνίες Φ30 – 45  τεμ. 6 0,70 4,20 

67 Γωνίες Φ30 – 90 τεμ. 6 0,70 4,20 

68 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 10 0,80 8,00 

69 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 6 0,80 4,80 

70 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 3 12,00 36,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    8.063,80 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%    1.935,31 

 στρογγυλοποίηση    0,89 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    10.000,00 

   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ 1: οικοδομικά  υλικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 

15 κιλών 

τεμ. 

120   

2 Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 350   

3 Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ. 160   

4 

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά 

των 5 κιλών 

τεμ. 

60   

5 

Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά  

των 25 κιλών 

τεμ. 

50   

6 

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής 

στρώσης  σε σακιά των 40 κιλών 

τεμ. 

50   

7 Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.150   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 

Τσιμεντόπλινθοι πάχους 

περ. 20 εκ. 

τεμ. 

500   

2 

Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του 

ενός μέτρου 

τεμ. 

50   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 

Δομικός χάλυβας S500 

(διάφορες διατομές) 

κιλά 

820   

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 80   

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ. 10   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου 

τύπου κανονισμένες διαφόρων 

διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.) 

m
2 50   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 
Τιμή προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 

Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

1. Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 

3εκ. 
m

2 5   

    2. Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ 
m

2 80   

3. Πλακίδια κεραμικά δαπέδου  
m

2 100   

4. Πλακίδια τοίχου 
m

2 80   

5 Αρμόστοκος πλακιδίων σε 

σακιά των 5 κιλών 

τεμ. 60   

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε 

σακιά των 25κιλών 

τεμ. 

60   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 1ου, 2ου ,3ου,4ου, 5ου 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

ΟΜΑΔΑ 2:ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 20   

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 20   

3 

Αντισκουριακό προστασία μετάλλων 

(Μίνιο)  lit 10   

4 Αστάρι πλαστικού lit 40   

5 

Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 

συστατικών 1Kgr lit 10   

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 20   

7 Βελατούρα lit 8   

8 Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου Kgr 40   

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή 

άχρωμο) διαλύτου lit 12   

10 Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο lit 12   

11 Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα lit 40   

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 160   

13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 500   

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 40   

15 Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί τεμ. 40   

16 Στόκος ξύλου Kgr 10   

17 Σιδηροστοκος Κgr 15   

18 Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά) τεμ. 8   

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 10   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

              

 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α 

Περιγραφή 
Μον. 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 20 ,  

2 Ασφαλτόπανο m
2 

50   

3 

Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 10cm μήκους 

10m ρολά 10   

4 Ασφαλτόκολλα Κgr 40   

5 
Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) 

m
2 

20   
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6 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 

4mm m
2 

20   

7 Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr δοχ. 13   

8 Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr δοχ. 15   

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 

πολυουρεθανικής βάσης Κgr 20   

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 40   

11 Πολυεστερικό ύφασμα (υαλοΰφασμα) τεμ. 10   

12 Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) Κgr 20   

13 Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) Κgr 20   

14 Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) Κgr 20   

15 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) κεραμιδί τεμ. 20   

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 5   

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 30   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. 

διαστάσεων 2,25χ3,21 
m

2 

80   

2 

3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. 

διαστάσεων 2,20χ3,21 
m

2 

60   

3 

2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. 

διαστάσεων 2,20χ3,21 
m

2 

35   

4 

2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού  

διαστάσεων 1,60χ2,25 
m

2 15 

   

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 Φ.Π.Α. 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

ΟΜΑΔΑ 4 : ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

α/α Περιγραφή 
Μον. 

μετρ. 
Ποσότητα Τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

64 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
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ΟΜΑΔΑ 5  : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

α/α Περιγραφή Μον.μετρ. Ποσότητα 
Τιμή προσφοράς (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

 

1 Σκυρόδεμα C16/20 m
3 

192    

2 Άντληση m
3 

70    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 

 

Φ.Π.Α. 24% 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α Περιγραφή 
Μον. 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική Αξία 

Προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 40   

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 30 ,  

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 50   

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 40   

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 35   

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 40   

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40   

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 40   

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 340   

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 340   

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. 80   

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 80   

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. 40   

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 40   

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 40   

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40   

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 30   

26 

Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με 

ρουξούνι τεμ. 30   

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 25   
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28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 25   

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. 20   

33 Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) τεμ. 2   

34 Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες τεμ. 2   

35 Καπάκια πλαστικά για λεκάνες τεμ. 2   

36 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 2   

37 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 1   

38 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 2   

39 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 2   

40 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 2   

41 Διακοπτάκια γωνιακά 1/2 ” τεμ. 10   

42 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10   

43 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 4   

44 Χαρτοθήκες WC τεμ. 4   

45 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 4   

46 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2   

47 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 40   

48 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20   

49 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10   

50 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15   

51 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3   

52 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3   

53 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20   

54 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8   

55 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 10   

56 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 10   

57 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6   

58 Σωλήνες Φ100 6atm m 20   

59 Σωλήνες Φ50 6atm m 10   

60 Σωλήνες Φ40 6atm m 10   

61 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 4   

62 Ημιτάφ Φ100 τεμ. 4   

63 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 10   

64 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 5   

65 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 6   

66 Γωνίες Φ30 – 45  τεμ. 6   

67 Γωνίες Φ30 – 90 τεμ. 6   

68 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 10   

69 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 6   

70 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 3   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

   

 

Φ.Π.Α. 24% 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

   

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

270/2017 (7Χ71Ω1Ρ-454) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  υποχρέωσης», που 

δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικού Κ.Α.30-6662.0001.0001, Κ.Α.30-6661.0002.0001, Κ.Α.30-

6661.0005.0001, Κ.Α.30-6661.0009.0001, Κ.Α.30-6662.0003.0001, Κ.Α.30-6662.0008.0001  όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 

2/100018/0026/30-12-2016  
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ΘΕΜΑ 9o                                                                                      Απόφ. Αρ. 299/2017 (Α.Δ.Α ΩΑΒ4Ω1Ρ-0Σ4) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για 

κατακύρωση προσωρινού μειοδότη της «ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/41601/02-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ. 2/41601/02-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017. 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «εκτύπωσης τουριστικών 

εντύπων Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ. 10/6615.0001.0001)». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την εκτύπωση τουριστικών εντύπων της Δ/νσης 

Τουρισμού, Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

Στη Ρόδο στις 12 Μαΐου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται 

από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 

«εκτύπωσης τουριστικών εντύπων της Δνσης Τουρισμού Ρόδου Δήμου Ρόδου (κωδ. 10/6615.0001.0001), έτους 

2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.100 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του 

με την απόφαση 164/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1205/2017 Απόφαση του 

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

ιστοσελίδα του Δήμου στις 25/04/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/29598/2017. Είχε προηγηθεί 

έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, 

αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

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

09
η
 πρωινή στις 12/05/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 

1. ΡΑΜΟΣ ΑΕ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 12/05/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Ο προμηθευτές είχε όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν 

επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ να 

προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Τα ζητούμενα προιόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση 

των δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατελάχιστον τις 

τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει 

η διαγωνιζόμενη εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών).  
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3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα του διαγωνισμού 11.960 ευρώ άνευ 

φπα. 

 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δαπάνη 

άνευ φπα 

 

Έντυπα Ελληνικά  

(μόνο εκτύπωση) 

 

Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00 €  

 

Έντυπα Αγγλικά  

(μόνο εκτύπωση) 

 

Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00  € 

Έντυπα Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ιταλικά, Ρώσικα, Εβραϊκά, 

Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και 

Σουηδικά 

(με μετάφραση) 

Τεμάχια 
30.000 (3.000 

τμχ/γλώσσα) 
0,299 € 8.970,00 € 

Έντυπα Τσέχικα (με 

μετάφραση) 
Τεμάχια 1.000 0,29 € 290,00 €  

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 12.780,00 €  

 

Φ.Π.Α. 24% 
3.067,20 € 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 

 

15.847,20 € 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την εκτύπωση 

τουριστικών εντύπων του Δήμου Ρόδου έτους 2017, καθώς αυτές είναι κατά είδος, αλλά και στο 

σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας 

στην εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ με αφμ: 999848380 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δαπάνη 

άνευ φπα 

 

Έντυπα Ελληνικά  

(μόνο εκτύπωση) 
Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00 €  

 

Έντυπα Αγγλικά  

(μόνο εκτύπωση) 
Τεμάχια 8.000 0,22 € 

 

1.760,00  € 
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Έντυπα Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ιταλικά, Ρώσικα, Εβραϊκά, 

Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και 

Σουηδικά 

(με μετάφραση) 

Τεμάχια 
30.000 (3.000 

τμχ/γλώσσα) 
0,299 € 8.970,00 € 

Έντυπα Τσέχικα (με 

μετάφραση) 
Τεμάχια 1.000 0,29 € 290,00 €  

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 12.780,00 €  

Φ.Π.Α. 24% 3.067,20 € 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 15.847,20 € 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν 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.: 2/41601/02-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια της 

οποίας κοινοποιείται το από 12/05/2017 Πρακτικό της Επιτροπής       Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

συνοπτικού διαγωνισμού της «ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»,  

 Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας για 

«ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» στην εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 

: 999848380 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δαπάνη 

άνευ φπα 

Έντυπα Ελληνικά 

(μόνο εκτύπωση) Τεμάχια 8.000 0,22 € 1.760,00 € 

Έντυπα Αγγλικά 

(μόνο εκτύπωση) Τεμάχια 8.000 0,22 € 
 

1.760,00  € 
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Έντυπα Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ιταλικά, Ρώσικα, Εβραϊκά, 

Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και 

Σουηδικά 

(με μετάφραση) 

Τεμάχια 
30.000 (3.000 

τμχ/γλώσσα) 
0,299 € 8.970,00 € 

Έντυπα Τσέχικα (με 

μετάφραση) 
Τεμάχια 1.000 0,29 € 290,00 € 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 12.780,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.067,20 € 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 15.847,20 € 

 
Γ) Εγκρίνει επιπροσθέτως τα εξής: 

 Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

 Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα». 

 

 

 
ΘΕΜΑ 10o                                                                                Απόφ. Αρ. 300/2017 (Α.Δ.Α: ΩΔ8ΛΩ1Ρ-ΝΚ0) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ», έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/43135/08-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ. 2/43135/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την 

υπηρεσία «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία « υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». 

 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «υπηρεσίες φύλαξης 

Δ.Ε.Λινδίων, έτους 2017». 

Στη Ρόδο στις 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από 

τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Αντωνάτος Γεράσιμος, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, έτους 

2017» (Κ.Α. 00-6142.0036)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.185,24 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε 

και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 172/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

1237/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/04/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/30969/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. 

(αποφ. 100/2017, 172/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 262/2017 απόφαση της Ο.Ε. 

Ο μειοδότης –ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α- σήμερα 07/06/2017 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 1237/2017  μετά από πρόσκληση μας στις 18/05/2017 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 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. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης……. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 
Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, έτους 2017, την 

εταιρεία  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α με δ.τ. ¨KOLOSSOS SECURITY¨  με τιμή 

συνολικά 20.616,72€ ήτοι με ΦΠΑ 24%,  25.564,73€. 

(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.: 2/43135/08-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια της 

οποίας κοινοποιείται το από 07/06/2017 Πρακτικό της Επιτροπής       Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τις 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε.ΛΙΝΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»,  

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσίας 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017, στην εταιρεία  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α με Δ.Τ. ¨KOLOSSOS SECURITY¨  με τιμή συνολικά 20.616,72€ ήτοι με 

ΦΠΑ 24%,  25.564,73€. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                                                 Απόφ. Αρ. 301/2017 (Α.Δ.Α: 7ΑΧΚΩ1Ρ-ΞΙΡ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την κατακύρωση 

οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/43176/08-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ. 2/43176/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 
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«Θέμα : Έγκριση  του πρακτικού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης    του Ανοικτού  

διαγωνισμού   για τη   «προμήθεια γάλατος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου».    

               

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του  συνημμένων  πρακτικών της επιτροπής του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια  «γάλατος για τις ανάγκες  του εργατοτεχνικού προσωπικού»  

του  Δήμου Ρόδου. 

Συνημμένα : 

Πρακτικό  επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσφορών για προμήθεια  « γάλατος  του 

εργατοτεχνικού προσωπικού >>   του Δήμου Ρόδου. 

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙII 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 184.709,63 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων (με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/90698/2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 28996 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 16PROC005300758 2016-10-26 

Στην Ρόδο σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 8
η
 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του 

Τμήματος Προμηθειών, 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 310/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΗ90Ω1Ρ-ΔΝΧ), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

για την σύνταξη του 3
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : 

«Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου» και 

προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

 Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα – Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης)  συντάσσοντας το 

παρών Πρακτικό των δικαιολογητικών  που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. η επιτροπή αξιολόγηση έχοντας υπόψιν τα εξής: 

 

 την με αρ. 527/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α. ΩΠΚΦΩ1Ρ-ΒΕΗ που 

αποφασίστηκαν τα εξής : 

 Ορίστηκε  προσωρινός ανάδοχο για  τη προμήθεια Γάλακτος η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ    με ποσό  176.678,78 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.13% 

 

 το με αρ. πρωτ. 2/35790/16-05-2017 έγγραφο του Δήμου με το οποίο προσκαλούσε την εταιρεία  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ 
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ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ  να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης  

προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης )  

συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Στις 09:00 π.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 ο Οικονομικός Φορέας υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα εξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)  μήνες πριν ζητηθεί 

από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

  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 διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια 

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 

 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και δε 
θα οφείλει τις εισφορές  του κατά το έτος 2016 και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν 
συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, για την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του Εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Ρόδου», ως εξής : 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό  ανάδοχο για  τη προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού   του Δήμο Ρόδου  την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με  ποσό 176.678,78  € με Φ.Π.Α. 13%  

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 08-06-2017 ημέρα Πέμπτη και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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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.: 2/43176/08-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια της 

οποίας κοινοποιείται το από 08/06/2017 3
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής       Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την «προμήθεια γάλατος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου»,  

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμο Ρόδου  στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΟ 

ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕΒΕ με  το ποσό των 176.678,78  € με Φ.Π.Α. 13%  

 

ΘΕΜΑ 12o                                                                                Απόφ. Αρ. 302/2017 (Α.Δ.Α: ΩΨ53Ω1Ρ-ΗΟΗ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

κατακύρωση προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/43323/08-06-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ. 2/43323/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση των πρακτικών του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθεια παρκομέτρων στη δε Ρόδου Δήμου Ρόδου, έτους 2017, για την 

κατακύρωση προσωρινού μειοδότη». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια παρκομέτρων δε Ρόδου, Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017 (κωδ.70/7131.0008)» 

Στη Ρόδο στις 08 Ιουνίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία απαρτίζεται 

από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

μειοδότη της «προμήθειας παρκομέτρων-συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμών τελών παρόδιων θέσεων 

στάθμευσης της δε Ρόδου, Δήμου Ρόδου (κωδ. 70/7131.0008), έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 

73.408 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 254/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1511/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 

23/06/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/37967/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της 

πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η 

διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

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

09
η
 πρωινή στις 08/06/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 



121 

 

2. AMCO ABEE 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 08/06/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Ο προμηθευτής είχε όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν 

επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η ανωτέρω εταιρεία να προκριθεί 

στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα-μηχανήματα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία 

συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση των δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών 

που κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος AMCO ABEE να 

προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών).  

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 

1. Η εταιρεία AMCO ABEE έδωσε προσφορά όλη την ποσότητα του διαγωνισμού συνολικής αξίας 

58.100 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό AMCO ABEE για την 

προμήθεια παρκομέτρων της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2017, καθώς αυτή είναι κατά είδος, 

αλλά και στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας 

στην εταιρεία AMCO ABEE με αφμ: 999405986 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αυτόματη Συσκευή Πληρωμής Τελών Στάθμευσης 8.200,00 € 6 48.600 

2 

Λογισμικό Απομακρυσμένης Διαχείρισης Συσκευών 

και Διαχείρισης Πληρωμών Τελών Στάθμευσης (υπό 

μορφή υπηρεσίας - SaaS για το σύνολο των 

συσκευών και για χρονική διάρκεια 3 ετών) 

10.000,00 € 1 9.500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

58.100 

ΦΠΑ 24%: 
 

13.944 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 
 

72.044 

 

3. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

4. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43323/08-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια της 

οποίας κοινοποιείται το από 08/06/2017 Πρακτικό της Επιτροπής       Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

συνοπτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ»,  

 Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ » στην εταιρεία AMCO ABEE 

με Α.Φ.Μ.: 999405986 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αυτόματη Συσκευή Πληρωμής Τελών 

Στάθμευσης 
8.200,00 € 6 48.600 

2 

Λογισμικό Απομακρυσμένης Διαχείρισης 

Συσκευών και Διαχείρισης Πληρωμών Τελών 

Στάθμευσης (υπό μορφή υπηρεσίας - SaaS για το 

σύνολο των συσκευών και για χρονική διάρκεια 3 

ετών) 

10.000,00 € 1 9.500 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

58.100 

ΦΠΑ 24%: 
 

13.944 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 
 

72.044 

 

Γ) Εγκρίνει επιπροσθέτως τα εξής: 

 Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη και 

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                                                   Απόφ. Αρ. 303/2017 (Α.Δ.Α: 6ΤΣΡΩ1Ρ-Θ42) 

Έγκριση της απόφασης του πρακτικού επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών - τεχνικών 

του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/43349/08-06-2017) 

 Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/43349/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«Θέμα: Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής) του Ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 
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   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση της απόφασης του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά του Ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  προμήθεια 

ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου». 

Συνημμένα: 

1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού   για την προμήθεια  ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Ρόδου. 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

 

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» για τις ανάγκες 

κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν σαράντα 

πέντε χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (145.826,48 €) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων (66.932,72 €) εξήντα έξι  χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο 

λεπτά για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων και (78.893,76 €) εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια 

ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του Δήμο Ρόδου, 

προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (117.602,00 €) εκατόν δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια  δύο ευρώ χωρίς ΦΠΑ: 

24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/32750 /2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 41611 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC006142775 2017-05-05 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού, ημέρα Τρίτη 06 του μηνός Ιουνίου  του έτους 2017  

και ώρα 11:00 π.μ. οι παρακάτω: 

 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Δροκογιαννάκης Αναστάσιος (αναπληρωματικός του Διακοπαρασκευά   

       Εμμανουήλ), μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια Ελαστικών Δήμου 

και συντήρησης οχημάτων, σύμφωνα με την με αριθμό 59/2017 απόφαση του Δ.Σ., της οποίας οι όροι 

Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΦ3ΠΩ1Ρ-9ΣΜ), συνήλθαμε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 

Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής: 

 Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

διακήρυξη δηλ.  24-03-2017  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από το Παρακάτω  προμηθευτή: 

 

«Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 

αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 66279 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου               Ρόδου 

για την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε έντυπη 

προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
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Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης ήταν τα 

εξής: 

1) το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης.   

2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η εταιρεία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» 

Υπέβαλε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 

τράπεζας ALPHA  Α.Ε. ποσού 2.352,04 € που αφορά το σύνολο της προμήθειας. 

Διευκρινίζεται ότι στις 07/06/2017 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο 

του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ.: 2/42963/07-06-2017 

επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα ALPHA  Α.Ε.) περί της εγκυρότητας ή 

μη αυτής και έλαβε θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλες η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε  ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο της Τεχνικής της 

Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία: «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  

1. καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού, η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) η εταιρεία Δ. 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 (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.: 2/43349/08-06-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια της 

οποίας κοινοποιείται το από 08/06/2017 Πρακτικό - απόφαση της Επιτροπής  Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής, την απόφαση αυτής, για τα δικαιολογητικά και 

την τεχνική προσφορά του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»,  

Β) Εγκρίνει να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) για 

την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», η εταιρεία «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 
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ΘΕΜΑ 14o                                                                               Απόφ. Αρ. 304/2017 (Α.Δ.Α: ΩΤΗΜΩ1Ρ-ΧΥ6) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 100,00€ προς 

το Εθνικό Τυπογραφείο για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος 

αξιολόγησης των υπαλλήλων. (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Μυλωνάς Δημήτριος) 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/42644/07-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42644/07-06-2017 

εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

 

«Θέμα:  ΟΡΙΣΜΟΣ -ΕΚ ΝΕΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΟΥ Χ.Ε. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

     Με το έγγραφο 2/41991/2017 του Γενικού Γραμματέα, ζητείται, εκ νέου, από τις Υπηρεσίες του Δήμου να 

προβούν σε όλες τις ενέργειες για την άμεση εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων του 

Δήμου, όπως αυτή προβλέπεται στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/ΟΙΚ7513/03-03-2017. Στα πλαίσια αυτής 

της αξιολόγησης είναι απαραίτητη η προμήθεια, εκ νέου, 2.000 εντύπων αξιολόγησης προσωπικού (500 για 

δντές και 1.500 για προϊσταμένους Τμημάτων). Ήδη έχει δρομολογηθεί η προμήθεια ισόποσου αριθμού 

εντύπων αξιολόγησης με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

     Σε επικοινωνία που είχε το Τμήμα μας με το Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΤ), το κόστος κτήσης των εντύπων 

είναι μόλις 0,05 ευρώ/τεμάχιο. Στην αγορά το κόστος φωτοτύπησης αυτών είναι 0,26 ευρώ/τεμάχιο (6 

σελίδες χ 0,035 χ 24% =0,26).   

     Όμως, για την προμήθεια από το ΕΤ απαιτείται η προκαταβολική πληρωμή αυτών με διπλότυπο 

είσπραξης στον κωδικό  3919. Το κόστος κτήσης τους ανέρχεται στα 100 ευρώ (2.000 τεμάχια χ 0,05 ευρώ = 

100 ευρώ). 

     Για να πραγματοποιηθούν όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ορίσετε υπόλογο χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής αξίας 100 ευρώ. Το ποσό θα πληρωθεί υπέρ του Εθνικού Τυπογραφείου στον 

κωδικό 3919 και θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού 10/6615.0001.0001.       

Υπόλογος προτείνεται ο υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών κ. Δημήτρη Μυλωνά.» 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου τμήματος Προμηθειών κ. Γεράσιμου Αντωνάτου και του 

Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου)  

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/42644/07-06-2017 εισήγηση  του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Μυλωνά Δημήτριο, μόνιμο υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

εκατόν ευρώ (100,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 10-6615.0001.0001 «Εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις 

Δ.Ε. Ρόδου», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων αξιολόγησης προσωπικού  από το 

Εθνικό Τυπογραφείο. 

 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 11η  Σεπτεμβρίου  2017. 

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

1/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), η οποία συνοδεύεται από το «σχέδιο ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύει 

την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 10-6615.0001.0001, η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και 

καταχωρηθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο με αρ. 

2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών». 
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ΘΕΜΑ 15o                                                                                 Απόφ. Αρ. 305/2017 (Α.Δ.Α: Ω40ΓΩ1Ρ-ΡΦΘ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Αφαντενού Νικολάου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 974/05-05-2017 ποσού 100,00 € για τις 

ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ. 2/40922/31-05-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου Ρόδου με αρ. 

2/42566/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ. 2/40922/31-05-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 974/2017 

Ιστορικό 

Με τη με αριθ. 189/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος υπεύθυνος διαχείρισης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων από το Εθνικό 

Τυπογραφείο προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, ο  Αφαντενός Νικόλαος 

υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών. 

Το χρηματικό ένταλμα ποσού 100,00 ευρώ με αριθμό 974 εκδόθηκε την 05-05-2017. 

Απόδοση λογαριασμού 

Οι δαπάνες που πληρώθηκαν με το ανωτέρω ποσό αφορούν την προμήθεια 2.000 εντύπων από το Εθνικό 

Τυπογραφείο προς εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων όπως φαίνονται στον κατωτέρω 

πίνακα: 

Ποσό εντάλματος προπληρωμής 100,00 

2.000 έντυπα Χ 0,05€ -100,00 

Υπόλοιπο 0 

Για το λόγο αυτό σας υποβάλλουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 35/03-01-2017 

 Απόφαση 189/24-04-2017 της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγου. 

 Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α με Α/Α 9603/31-05-2017  

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο,  για 

τη λήψη απόφασης έγκρισης σχετικά με την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος 974/2017 και 

την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Αφαντενού Νικολάου από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

ένταλμα προπληρωμής αυτό. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου – υπαλλήλου κ. Αφαντενού Νικολάου και της Προϊσταμένης Δ/νσης 

Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/40922/31-05-2017 εισήγηση του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/42566/07-06-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί 

έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 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. Αφαντενού Νικολάου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/42566/07-06-2017), 

περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 974/5-5-2017, 

συνολικού ποσού 100,00 € (εκατό ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 1/2017 (περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β) και 189/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 73Μ0Ω1Ρ-Τ5Υ) 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων αξιολόγησης προσωπικού 

(500 για δ/ντές και 1.500 για προϊσταμένους Τμημάτων), από το Εθνικό Τυπογραφείο. 
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 Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν λόγω, 

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 974/5-5-2017 συνολικού ποσού 100,00 € εκδόθηκε στο όνομα του 

Δημοτικού Υπαλλήλου Αφαντενού Νικολάου, για τις ανάγκες προμήθειας 2.000 εντύπων αξιολόγησης 

προσωπικού (500 για δ/ντές και 1.500 για προϊσταμένους Τμημάτων), από το Εθνικό Τυπογραφείο, σε βάρος 

του Κ.Α. 10-6615.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 974/2017                                           100,00 €  
Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ με Α/Α 9603/31-05-2017                                          -100,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ                            0,00 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                  μηδέν 0,00  € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 16o                                                                        Απόφ. Αρ. 306/2017 (Α.Δ.Α:ΩΥ0ΝΩ1Ρ-335) 

Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική ή μη επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.» 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/23487/30-03-2017) 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη έξι 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 μελών της, να συζητηθούν πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να λάβει τις σχετικές 

αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί 

λήγει η προθεσμία άσκησης ανακοπής. 

2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του 

παραπάνω έργου. 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του 

παραπάνω έργου. 

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος των 

εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.», προκειμένου να διαβιβαστεί 

άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του παραπάνω έργου. 

6. Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών & Νότιας Ρόδου και νυν 

Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου και του κ. Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου ως πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο, ο 
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οποίος θα παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-06-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα 

Μανώλη,  με αριθμ. πρωτ. 2/23487/30.03.2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 8-3-2017 και με αρ. πρωτ. 2/17548/10-3-2017 αίτησης  συμβιβασμού της 

α.ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.». Η α.ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.» άσκησε κατά του 

Δήμου την από 5-5-2015 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ενώπιον του Μ.Πρ.Ρόδου 84/5-5-2015 

αγωγή ειδικής διαδικασίας μισθωτικών διαφορών, επί της οποίας εκδόθηκε, συζητήσεως γενομένης, 

αντιμωλία, η  υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση, η οποία και έκανε δεκτή την αγωγή και μας υποχρέωσε στην 

καταβολή του ποσού των 12.690€,  νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής (11-5-2015), το οποίο αποτελεί 

απαίτηση μισθωμάτων του ακινήτου επί της οδού Γ. Σεφέρη 78-80 (γραφεία ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.) και συγχρόνως μας 

καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 400€. Αντίγραφο της απόφασης αυτής μας 

κοινοποιήθηκε την 19-1-2017. Κατά της απόφασης αυτής ασκήσαμε έφεση, για την αποφυγή τελεσιδικίας, η 

οποία προσδιορίστηκε για την 22-9-2017. 

Ακολούθως, ήδη, με την από 8-3-2017 και με αρ. πρωτ. 2/17548/10-3-2017 αίτησή της η δικαιούχος ζητά 

εξωδικαστικό συμβιβασμό και περιορίζοντας την απαίτησή της αποδέχεται την καταβολή του κεφαλαίου, 

παραιτούμενη των τόκων.   

Η εξεταζόμενη πρόταση είναι συμφέρουσα για τον Δήμο καθώς επιλύεται εξώδικα το θέμα, αποφεύγεται η 

δικαστική διαμάχη, η τοκοφορία και οι δικαστικές δαπάνες κλπ των δύο βαθμών (Πρωτοδικείου-Εφετείου), το 

πρώην μίσθιο ακίνητο χρησιμοποιείτο από τον Δήμο, έγγραφη σύμβαση μίσθωσης υπήρχε και θεωρούμε ότι 

είναι δυνατή η αποδοχή της και η παραίτησή μας από την ασκηθείσα έφεση και η αποδοχή της απόκειται στην 

κρίση της επιτροπής. 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η γνωμοδότηση του 

νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010) και εγκρίνονται και οι μέχρι σήμερα ενέργειές 

του.» 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση - γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου με αρ. πρωτ. 2/23487/30.03.2017 (αρθρ. 72 § 1 

εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010)  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας),  

Α. Εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ανώνυμης εταιρείας με την  επωνυμία 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.». με την καταβολή δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 12.690,00), με την  

ταυτόχρονη παραίτηση του αντιδίκου από τόκους και δικαστικά έξοδα,  

Β) Εξουσιοδοτεί  το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Μανώλη, όπως παραιτηθεί από την 

ασκηθείσα έφεση κατά της απόφασης με αριθμό 1/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ειδικής 

διαδικασίας μισθωτικών διαφορών, που προσδιορίστηκε για την 22-9-2017 στο ΜΕφΔωδ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 17o                                                                                 Απόφ. Αρ. 307/2017 (Α.Δ.Α: ΩΞ1ΟΩ1Ρ-5ΤΖ)                                                                              

Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική η μη επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του 

Κρητικού Μιχαήλ του Μηνά, για πράξη επιβολής εισφοράς γης σε χρήμα 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/28039/19-04-2017) 
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Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη έξι 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 μελών της, να συζητηθούν πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να λάβει τις σχετικές 

αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί 

λήγει η προθεσμία άσκησης ανακοπής. 

2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του 

παραπάνω έργου. 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του 

παραπάνω έργου. 

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος των 

εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.», προκειμένου να διαβιβαστεί 

άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του παραπάνω έργου. 

6. Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών & Νότιας Ρόδου και νυν 

Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου και του κ. Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου ως πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο, ο 

οποίος θα παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-06-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/28039/19-04-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Αίτημα συμβιβασμού του Μιχαήλ Κρητικού  του Μηνά. 

ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθμό πρωτ. 104/24-1-2017 αίτηση του Μιχαήλ Κρητικού. 

              2. Το με αριθμό πρωτ. 104/2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου. 

Σύμφωνα με την εγκριθείσα πολεοδομική μελέτη Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου στην περιοχή 

Ροδοπούλα (Οικ.178/27-6-1998 απόφ. Γ.Γ.Περ.Ν.Αιγαίου-ΦΕΚ 564Δ!0-6-1998) και την συνταχθείσα πράξη 

εφαρμογής, κυρωθείσα με την ΧΟΠ 2645/24-5-2004 απόφαση Νομ.Δωδ/σου, ως τροποποιήθηκε με την ΧΟΠ 

5631/12-8-2005 όμοια, νόμιμα μεταγραφέντων, και τις 1/14-6-2004 και 2/16-6-2004 εκθέσεις της Επιτροπής 

καθορισμού αξίας ακινήτων οι σχετικές αποζημιώσεις εισφοράς σε χρήμα καθορίστηκαν στο ποσόν των 

180€/τ.μ.  

Μεταξύ των υποχρεούμενων – δικαιούμενων ακινήτων περιλαμβάνεται και το υπαριθμ.  6 διαμέρισμα 

του β! ορόφου της οικοδομής στην Κ.Μ. 452 γαιών Ρόδου (νέα Κ.Μ.: 900
517/1/6

 οικ. Ρόδου) ιδιοκτησίας του 

αιτούντα, το οποίο κατά την ΑΠ. 1883/24-10-2016 Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα της Δ/νσης Πολ/κού 

Σχεδιασμού του Δήμου οφείλει 0,97956 τ.μ. γής και δικαιούται 35,6 τ.μ. γής, με αποτέλεσμα τελικά να 

δικαιούται το ποσόν των 6.231,68€ σύμφωνα και με τους υπολογισμούς του σχετικού 2. 

Ο δικαιούχος, αν και άσκησε την με αρ. καταθ. 108/1-12-2016 Μ.Εφ.Δωδ. αίτησή του, αιτούμενος τον 

δικαστικό καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης στο ποσόν των 400€/τ.μ., και την καταδίκη του Δήμου 
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στη δικαστική δαπάνη του και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του, στην συνέχεια, με την παραπάνω 

υπό σχετικό 1 αίτησή του ζητά συμβιβαστικά την επίλυση της διαφοράς, αποδεχόμενος την καθορισθείσα από 

την επιτροπή αξία των   180€/τ.μ. και το βάσει αυτής ποσόν των 6.231,68€, παραιτηθείς του 

προαναφερομένου δικογράφου του. 

Επειδή η εξεταζόμενη αίτηση είναι σύννομη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 13 §§ 1-2, 14§1, 

15§1, 23, 26, 29§2 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν 

μετά τις διατάξεις του Ν. 2985/2002, του Ν.3193/2003 και του Ν.4070/2012, το άρθρο 871 ΑΚ και το άρθρο 

293§2 ΚΠολΔ και  υπάγεται στην αρμοδιότητά σας κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 

3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012, και ο εξεταζόμενος 

συμβιβασμός ως αποτελών αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία εν προκειμένω γίνεται εκτός πλέον εκκρεμούς 

δίκης (εξώδικος) και κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις συντρέχουσες εν προκειμένω διατάξεις του 

ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ), συμφωνούμε με το έγγραφο (σχετ. 2) της Δνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τον Μιχαήλ Κρητικό του 

Μηνά για να αποζημιώσει αυτόν με βάση το αμέσως παραπάνω ποσό, χωρίς άλλη επιβάρυνση (δικαστικά 

εξόδα, αμοιβή πληρεξ. δικηγόρου κλπ)».   

(Ακολουθεί η υπογραφή του κου Στάγκα Εμμανουήλ, Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου) 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/28039/19-04-2017 εισήγηση - γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου και το με αριθμό πρωτ. 104/2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδιασμού Δήμου 

Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  

(Μειοψηφούσης της κας  Καραγιάννη Μαρίας), 

Α) Εγκρίνει τον συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Μιχαήλ Κρητικού του Μηνά κατά την 

πρόταση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με αριθμό πρωτ. 104/2017 με την 

καταβολή σε  αυτόν του ποσού των έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 

(6.231,68€), μόνον, και, 

Β) Εξουσιοδοτεί  το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, όπως υπογράψει κάθε 

απαραίτητο έγγραφο ακόμα και πρακτικό συμβιβασμού.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 18o                                                                                  Απόφ. Αρ. 308/2017 (Α.Δ.Α:  ΩΒ9ΙΩ1Ρ-Ω2Θ) 

Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση αποδοχής η μη εξωδικαστικής αποζημίωσης της κ. Διακίδη 

Θεώνης. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ: 2/33190/08-05-2017) 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της 

Επιτροπής για την ύπαρξη έξι 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 μελών της, να συζητηθούν πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να λάβει τις σχετικές 

αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί 

λήγει η προθεσμία άσκησης ανακοπής. 
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2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του 

παραπάνω έργου. 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του 

παραπάνω έργου. 

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος των 

εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.», προκειμένου να διαβιβαστεί 

άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», έτους 2017. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του παραπάνω έργου. 

6. Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών & Νότιας Ρόδου και νυν 

Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου και του κ. Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου ως πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο, ο 

οποίος θα παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-06-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά 

από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/33190/08-05-2017 εισήγηση 

της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση αποδοχής εξωδικαστικής αποζημίωσης  

Η Θεώνη Δ. ∆ιακίδη υπέβαλε την από 12-07-2016 και με αριθμ. πρωτ. 2/56963/12-07-2016  αίτησή της περί 

«οφειλής προς τον Δήμο Ρόδου για χρηματική αποζημίωση λόγω προσκύρωσης τμήματος καταργημένης 

δημοτικής οδού», με την οποία ζητά την αποδοχή από τον Δήμο της καταβολής του ποσού των  11.666,29 € 

ως οφειλόμενη προς τον Δήμο αποζημίωση από την με αριθμό 10/2016 πράξη προσκύρωσης καταργημένης 

δημοτικής οδού στην Κ.Μ. 263
Α34

 γαιών Ρόδου επί της οδού Βερολίνου  στο Ο.Τ. 429 του εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλης Ρόδου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που κυρώθηκε με την με αριθ. πρωτ. 181/28-03-

2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου και κατέστη διοικητικά τελεσίδικη με την υπ' αριθ. πρωτ. 

252/02-06-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία η Κ.Μ. 263
Α34

 γαιών 

Ρόδου, ιδιοκτησίας της, αποζημιώνει τον Δήμο Ρόδου για προσκυρούμενο τμήμα καταργημένης δημοτικής 

οδού εμβαδού 46,83 τ.μ.  στην οποία είχε ανεγείρει οικοδοµή µε την υπ’ αριθμ. 48/2004 οικοδοµική άδεια της 

Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων, η οποία της χορηγήθηκε αφού προσκόµισε εγγυητική επιστολή ύψους 

10.310 €, που καθόρισε η Δ/νση Πολεοδομίας για τον σκοπό αυτό. Την εν λόγω αίτησή της επανέφερε -λόγω 

μη απαντήσεως του Δήμου- με την με από 26-4-2017 και με αρ. πρωτ. 2/30034/26-04-2017 νεώτερη όμοια.  

Το παραπάνω ποσόν των  11.666,29 € αποτελεί την σημερινή αντικειμενική αξία του παραπάνω τμήματος των 

46,83 τ.μ. καθώς σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση Έντυπο Ε3 του Υπουργείου Οικονομικών η τιμή 

ανέρχεται σε 249,12 €/τ.μ. και δέχεται και προτίθεται να καταβάλει άμεσα η αιτούσα στο ∆ηµοτικό Ταµείο  

«ευθύς μόλις δώσετε εντολή επιστροφής της εκεί φυλασσόµενης εγγυητικής επιστολής µου, ύψους 10.310€».  

Επειδή, όπως λεπτομερώς αναφέρεται και στην αίτηση, η «απαίτηση» του Δήμου είναι αμφίβολου νομικού 

υπόβαθρου, δικαστική επιδίωξή της είναι ανασφαλής και προβληματική επιπλέον δε όπως διαπιστώθηκε από 

σχετική έρευνα στο φερόμενο ως «υπόχρεο» ακίνητο (Κ.Μ. 263
Α34

 γαιών Ρόδου) αφενός μεν ουδεμία πράξη 

απαλλοτρίωσης ούτε προσκύρωσης μετεγράφη αφετέρου δε συνεστήθη οριζόντιος και η πλειοψηφία των 

ιδιοκτησιών επωλήθη και δεδομένης της διάθεσης της αιτούσας να την καταβάλει εξωδικαστικά, θεωρούμε 

ότι είναι δυνατή και νόμιμη η εξωδικαστική αποδοχή της αποζημίωσης του προσκυρούμενου τμήματος της 

καταργημένης δημοτικής οδού κατά την 10/2016 πράξη προσκύρωσης, με την ταυτόχρονη απόδοση της -για 

τον σκοπό της διασφάλισης της προκείμενης απαίτησης χορηγηθείσας- εγγυητικής επιστολής των 10.310 €, με 

την σύμφωνη γνώμη και της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

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

 

 



132 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/33190/08-05-2017 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Το υπ΄ αριθμ. 992/2017  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  

(μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την αποδοχή της καταβολής στον Δήμο από την κ. Διακίδη Θεανώ της αποζημίωσης για το 

προσκυρούμενο τμήμα καταργημένης δημοτικής οδού κατά την 10/2016 πράξη προσκύρωσης, ποσού 

14.582,16 ευρώ, σύμφωνα με το υπαριθμ. 992/2017  έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και την 

ταυτόχρονη απόδοση την κ. Διακίδη Θεανώ της - για τον σκοπό της διασφάλισης της προκείμενης απαίτησης 

χορηγηθείσας - εγγυητικής επιστολής των 10.310 €. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 19o                                                                                Απόφ. Αρ. 309/2017 (Α.Δ.Α:  ΩΩΘΔΩ1Ρ-144) 

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ή μη έφεσης κατά της απόφασης υπ΄αρ. Α198/2017 του Α΄ 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από  17-06-

2014 προσφυγή της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΟΝΗΣ Ε.Π.Ε.» . και ακυρώθηκε 

εγγραφή της προσφεύουσας στους βεβαιωτικούς καταλόγους για οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. οικονομικού έτους 

2011 ποσού 3.186,78 € και την επιβολή προστίμου ποσού 1.912,07 ευρώ του άρθρου 19 του Ν. 

1080/1980). 

(Γνωμοδότηση  Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/43567/9-6-

2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου 

με αρ. πρωτ. 2/43567/09-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικου μέσου. 

 Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκε  στις 23-05-2017 η  υπ’αρ.  Α198/2017 απόφαση  του Α΄ Τμήματος 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από 17-06-2014 της εταιρείας 

« Εμπορική Εισαγωγική Μπόνης Ε.Π.Ε.»   και ακυρώθηκε εγγραφή της προσφεύγουσας στους βεβαιωτικούς 

καταλόγους  για ιφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. οικονομικού έτους 2011 ποσού 3.186,78 και την επιβολή προστίμου 

ποσού 1.912,07 ευρώ του άρθρου 19 του Ν. 1080/1980 (από. Δημάρχου . 

 Η αιτιολογία της  απόρριψης  είναι αντιγραφή των  υπ’αριθμ. 4504-05/2014 αποφάσεων  της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. αντισυνταγματικό και ανίσχυρο.

  

           Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι και νομοθετικά ο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ καταργήθηκε  με τις διατάξεις   

του  άρθρου 2 παρ. 9 υποπ. Δ.12. παρ. 9 του Ν. 4336/2013 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-8-2015), (Γ΄ Μνημόνιο) και μέχρι 

σήμερα δεν έχουμε νομοθετική ή νομολογιακή εξέλιξη που να θεμελιώνει λόγους εφέσεων και την άσκηση 

εφέσεων , γνωμοδοτούμε  για την μη άσκηση έφεσης , ούτως ώστε καθιστάμενης της   απόφασης   τελεσίδικης , 

να διαγραφούν οι ως άνω βεβαιώσεις, σε αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και 

όλων των άλλων γενικά και συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 

   Eξ΄ άλλου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 92 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 

δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων που αφορούν χρηματικές διαφορές που το 

αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσόν των 5.000,00 ευρώ, για τη Διοίκηση δε αντικείμενο  επί 

φορολογικών διαφορών που από τον νόμο προβλέπεται δήλωση ,   είναι η διαφορά του κύριου φόρου που 

προκύπτει ανάμεσα σε αυτόν που ορίστηκε με τη πράξη και σε αυτόν που καθορίστηκε με την απόφαση του 

πρωτοβάθμιου δικαστηρίου» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43567/09-06-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Την μη άσκηση έφεσης στην υπ΄αριθμ. Α198/2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από 17-06-2014 της εταιρείας «Εμπορική 

Εισαγωγική Μπόνης Ε.Π.Ε.» και ακυρώθηκε εγγραφή της προσφεύγουσας στους βεβαιωτικούς καταλόγους  

για οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. οικονομικού έτους 2011 ποσού 3.186,78 και την επιβολή προστίμου ποσού 1.912,07 

ευρώ του άρθρου 19 του Ν. 1080/1980 (από. Δημάρχου. 

 Η αιτιολογία της  απόρριψης  είναι αντιγραφή των  υπ’αριθμ. 4504-05/2014 αποφάσεων  της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. αντισυνταγματικό και ανίσχυρο.

  

 

ΘΕΜΑ 20o                                                                   Απόφ. Αρ. 310/2017 (Α.Δ.Α: ΩΕ7ΡΩ1Ρ-Ξ0Η) 

Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

κατά της με αρ. 239/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, που αφορά την «Έγκριση 

1
ου

 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥH-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ».  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/39998/29-05-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/39998/29.05.2017, με την οποία διαβιβάζεται στην Οικονομική 

Επιτροπή το πρακτικό για την εξέταση ένστασης της επιτροπής του διαγωνισμού «Επισκευή - Συντήρηση 

Σχολικών Κτιρίων», ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Ένσταση της διαγωνιζόμενης εταιρείας ¨ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.¨  για το έργο «Επισκευή –

Συντήρηση Σχολικών κτιρίων»                           

Ο διαγωνισμός του ανωτέρω έργου διεξήχθη στις 25/04/2017 και με την αρ. 239/12-05-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το  από 08/05/2017 1ο  Πρακτικό Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου 

σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε με μέσο ποσοστό 

έκπτωσης 63,674%. 

Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες-διαγωνιζόμενους στις 

18/05/2017 .Η δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός του 

πενθήμερου από την κοινοποίηση της απόφασης  σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης την με ΑΠ 

2/37855/22-05-2017 ένσταση προς την Αναθέτουσα Αρχή του έργου (Δήμο Ρόδου και Οικονομική 

Επιτροπή)και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου. Με την παρούσα ένσταση η 

εταιρεία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητάει μεταξύ άλλων : 

-Να γίνει δεκτή η παρούσα στο σύνολο της 

-Να ακυρωθεί, ανακληθεί η με αρ. πρωτ. 239/12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου 

-Να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε ως αδικαιολόγητα ,ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά 

και να ανατεθεί το έργο στην εταιρεία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 

-΄Αλλως και επικουρικά να υποχρεωθεί η Αναθέτουσα αρχή όπως απαιτήσει από την εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ε.Ε να προβεί σε αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς της στον υπόψη διαγωνισμό. 

  Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή Διαγωνισμού και έχοντας υπόψη  : 

 Την με ΑΠ 2/37855/22-05-2017 ένσταση της  ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε για το εν θέματι έργο 

 Το άρθρο 88 του 4412/16 παράγραφοι 1,2 και 3  και άρθρο 89 για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές   
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 Το άρθρο 4.1 της διακήρυξης του εν θέματι έργου παράγραφος ζ –παραπομπή 19 

 Το παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ,ύψους εξακοσίων (600€) της ΔΟΥ ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ (Α/Α 

350/22-05-2017) ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης 

διαπιστώνει πράγματι ότι η προσφορά της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης   63,674%, 

διαφέρει κατά 12,297% από την ενιστάμενη εταιρεία της ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που έδωσε έκπτωση 51,377% 

και αποκλίνει κατά 16,65% από τη μέση προσφερόμενη έκπτωση των παραδεκτώς συμμετεχουσών εταιρειών 

στο διαγωνισμό. 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έντεχνη εκτέλεση του ανωτέρω έργου και οι αρχές του 

ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν4412/16 η Αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή) όπως 

προβλέπει το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης μπορεί να καλέσει τον Οικονομικό 

Φορέα (ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε) για παροχή εξηγήσεων & αιτιολογήσεων για το ότι η προσφορά της καθότι 

υπερβολικά χαμηλή είναι υλοποιήσιμη και δεν αντίκειται στις αρχές του Ανταγωνισμού . 

Συνημμένα 

1) Άρθρο 88,89 του Ν4412/2016 

2) Άρθρο 4.1 της Διακήρυξης του έργου με παραπομπή 19»  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, διαβιβάζει στα μέλη τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου 

Θεοδώρου, με αρ. πρωτ. 2/43867/09.06.2017 επί της ένστασης της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και  

καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, 

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ. 

2/43867/09.06.2017, 

 Το Ν. 4412/2016, 

 Το άρθρο 4.1 της διακήρυξης του εν θέματι έργου παράγραφος ζ –παραπομπή 19 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών 

Κτιρίων»,  

 

Β) Κάνει αποδεκτή την ένσταση της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται 

στην παραπάνω εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

 

  
ΘΕΜΑ 21o                                                                               Απόφ. Αρ. 311/2017 (Α.Δ.Α: ΩΖΘΖΩ1Ρ-ΤΧΛ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»  με 

προϋπολογισμό 1.910.000 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42944/07-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42944/07-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 
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Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 42775 / 7 -6-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

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

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 1.910.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 2/6/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/41657/2-6-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

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

στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 1.910.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

  1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

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

  3)   Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  4)   Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

  2)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                     

  3)  Γερακιός Εμμανουήλ,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

  4)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

                

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για ανωτέρω έργο είναι επτά μέλη. Τέσσερα μέλη τακτικά με τα αναπληρωματικά 

τους μέλη όπως ανωτέρω και τρία μέλη με τα αναπληρωματικά τους μέλη αντίστοιχα από ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.  

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών α/α  Κωνσταντίνος Βασιλώττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

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

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/42944/07-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
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 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 1.910.000ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

  1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

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

  3)   Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

  4)   Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

  2)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                     

  3)  Γερακιός Εμμανουήλ,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

  4)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο είναι επτά μέλη. Τέσσερα μέλη τακτικά με τα 

αναπληρωματικά τους μέλη όπως ανωτέρω και τρία μέλη με τα αναπληρωματικά τους μέλη αντίστοιχα από 

ΠΕΔΜΕΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΠΕΔ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 22o                                                                                    Απόφ. Αρ. 312/2017 (Α.Δ.Α.78ΚΤΩ1Ρ-2ΨΡ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  με προϋπολογισμό 50.000,00 € με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42941/07-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42941/07-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 41527 / 2 -6-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

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

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 2/6/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/40424/30-5-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

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

στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

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

2)   Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)   Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

    Αναπληρωματικά μέλη 

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

2)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

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

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/42941/07-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως εξής: 
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 Τακτικά Μέλη  

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

2)   Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)   Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

 

Αναπληρωματικά μέλη 

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

2)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

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

 

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 
ΘΕΜΑ 23o                                                                                 Απόφ. Αρ. 313/2017 (Α.Δ.Α: 69ΦΞΩ1Ρ-ΒΤΡ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)»  με προϋπολογισμό 243.940,00 € με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42931/07-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42931/07-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 41537 / 2-6-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

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

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) » με 

προϋπολογισμό 243.940 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 2/6/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/40424/30-5-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

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

στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) » με 

προϋπολογισμό 243.940 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  
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   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

  Τακτικά Μέλη  

1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   3)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

    Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.         

   2)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

   3)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.   

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/42931/07-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)» με προϋπολογισμό 243.940 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   3)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

 Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.         

   2)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

   3)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

 

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 24o                                                                                  Απόφ. Αρ. 314/2017 (Α.Δ.Α: 6ΧΕΕΩ1Ρ-ΜΚ5) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  με προϋπολογισμό 50.000,00 € με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42937/07-06-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42937/07-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/41530/2-6-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

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

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 2/6/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/40424/30-5-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

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

στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

3)   Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

    Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

   2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                     

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

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

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

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/42937/07-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , ως εξής: 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

  3)   Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

  Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

   2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                     

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

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 25o                                                                  Απόφ. Αρ. 315/2017 (Α.Δ.Α: ΩΤΡΟΩ1Ρ-1ΘΠ) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013»  με προϋπολογισμό 337.900,00 € με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42943/07-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42943/07-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/41523/2-6-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

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

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» με προϋπολογισμό 337.900 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 2/6/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/40424/30-5-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

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

στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» με προϋπολογισμό 337.900 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   Τ.Ε.         

   3)   Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.          

    Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                       

   3)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

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

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

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αριθμ. 2/42943/07-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013» με 

προϋπολογισμό 337.900 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ως εξής: 
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Τακτικά Μέλη  

1)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   Τ.Ε.         

   3)   Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.          

  

Αναπληρωματικά μέλη 

   1)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

   2)   Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                       

   3)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

 

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 
ΘΕΜΑ 26o                                                                                   Απόφ. Αρ. 316/2017 (Α.Δ.Α: Ψ9Θ1Ω1Ρ-ΒΛ8) 

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για 

την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»  με προϋπολογισμό 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42933/07-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/42933/07-06-2017 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/41536/2-6-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της 

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

διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 

ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» με προϋπολογισμό 

50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 2/6/2017 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-

11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/40424/30-5-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε 

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

στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» με προϋπολογισμό  50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

    Τακτικά Μέλη  

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

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

    Αναπληρωματικά μέλη 

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

   2)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

   3)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

1) Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/42933/07-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» με προϋπολογισμό  50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

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

2)   Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

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

 Αναπληρωματικά μέλη 

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

  2)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

  3)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     

 

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

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

ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

ΘΕΜΑ 27o                                                                   Απόφ. Αρ. 317/2017 (Α.Δ.Α: 627ΓΩ1Ρ-ΦΟ4|) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 1.910.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/42976/07-06-2017) 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/42976/07.06.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
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κατασκευής του έργου «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου 

Ρόδου», ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»    

                 Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»    προϋπολογισμού 1.910.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον Κ.Α. 61-

7341.0026, με πίστωση    200.000,00  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 και Υποδομών κου 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 

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.: 16/42976/07-06-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας 

Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»  του Δήμου Ρόδου, ως κατωτέρω: 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

  
xix

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου 

CPV 45214100-1 

Εκτιμώμενης αξίας  1.540.322,58 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 
xx

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 xxi

 

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. 

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
 
: 

α) η με αρ. …. προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
xxii

 

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, 

η) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ι) η τεχνική μελέτη, 

ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιβ) ............................
xxiii

 

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
xxiv

 
xxv

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
xxvi

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 …/…/…
xxvii
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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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - 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 : «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου » 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
xxviii

 
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,
xxix

 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 
xxx

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
xxxi

 .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
xxxii

, 
xxxiii

 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
xxxiv

.  

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,
xxxv

 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 



149 

 

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, 
xxxvi

 

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. 
xxxvii

 

 

O 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 
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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. 

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. 
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Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- 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),
xxxviii

 

  - 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»,
xxxix

 

 - 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 ).
xl
 

7.3 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 

(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 

82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’
, xli

 καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 

οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
 
 

7.4 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.5 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xlii

, 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. 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο αποτελεί το 1
ο
 υποέργο της πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, 

Δήμου Ρόδου», η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με την υπ’ αριθμ. 

5688/23-12-2016 απόφαση ένταξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός Πράξης 2016ΕΠ06710072) κατά 50% και κατά 50% από 

Εθνικούς Πόρους. 
xliii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xliv

 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.  …................. για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 201..... και με αρ.  ......... 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).
xlv  
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Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου». 

CPV 45214100-1  

 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.540.322,58 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 1.114.607,22 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  200.629,30 € 

Απρόβλεπτα
xlvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 197.285,48 

€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
xlvii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού27.800.58€ σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού Δήμου Ρόδου 

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

 Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού, στην Δημοτική Ενότητα 

Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, για την εξυπηρέτηση 45 νηπίων και 24 βρεφών. Το κτίριο, θα αποτελείται 

από τρεις υπέργειους και έναν υπόγειο όροφο. Στο υπόγειο, προβλέπεται η τοποθέτηση του αντλητικού 

συγκροτήματος πυρασφάλειας και η είσοδος σε αυτό είναι ανεξάρτητη του υπόλοιπου κτιρίου. Στο 

ισόγειο χωροθετούνται κατά κύριο λόγο οι χώροι για την εξυπηρέτηση των 45 νηπίων με δυο αίθουσες 

απασχόλησης, δυο αίθουσες ύπνου, αίθουσα μόνωσης και τουαλέτες νηπίων και ΑΜΕΑ. Επιπρόσθετα, 

στο ισόγειο θα υπάρχουν και τουαλέτες ενηλίκων, γραφεία προσωπικού, αίθουσα αναμονής, κουζίνα 

και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ενώ θα υπάρχει και βοηθητικός χώρος με ανεξάρτητη είσοδο για το 

μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. Στον 1
ο
 όροφο προβλέπονται δυο αίθουσες απασχόλησης για τα 24 

βρέφη, καθώς και δυο αίθουσες ύπνου βρεφών, αίθουσα αλλαγής λουτρού, γραφεία προσωπικού, 
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τουαλέτες και ντουζιέρες ενηλίκων. Στον τρίτο όροφο θα υπάρχει μόνο η απόληξη του κλιμακοστασίου. 

Η πλήρης περιγραφή του έργου και περαιτέρω στοιχεία για την κατασκευή του, περιέχονται στην 

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, στην Μελέτη Ενεργειακής 

Απόδοσης του κτιρίου και στα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης της παρούσας μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου. 

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 επτακόσιες τριάντα μία  (731) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
xlviii

.  

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 σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 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. 
xlix

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
l
 

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 30.806,00 ευρώ (τριάντα 

χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ).
li
 

 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. 
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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)
lii

 

16.1 
liii

 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι 15% σύμφωνα με το άρθρο 

150 του Ν.4412/2016.
liv

 

 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. 
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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  

15.000.00€
lv
 

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, ε πίσης, 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 

lvi
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
lvii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20:Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
lviii

 και στον Ελληνικό Τύπο
lix

, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 

4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes .gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 

της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 

του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 

καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 

καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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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 σε 

έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
lx
 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.
lxi,

 

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 

lxii
 

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 
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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 ). 

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
:lxiii

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 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),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει 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,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία 

την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

(εθνικός λόγος αποκλεισμού)
 lxiv 

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 
lxv

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 

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. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
lxvi

 

(α)  Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων 

θα πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες 

κτήσης αυτών, συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5β του άρθρου 

100 του ν.3669/2008 όπως ισχύει κάθε φορά.  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  έργων θα πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα ή πάγια στοιχεία με 

βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την 

προβλεπόμενη στην παράγραφο 4β του άρθρου 100 του ν.3669/2008 όπως ισχύει κάθε φορά.  

(β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., θα πρέπει να πληρούν, τις 

προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ.4 του άρθρου 20, του ν.3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων θα 

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5α 

του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή. 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον  βασική στελέχωση 

αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4α του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων θα πρέπει κάθε ένας από 

αυτούς να διαθέτει κατ’ ελάχιστον  βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3β 

του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή. 

22.Ε. 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. 
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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.
lxviii

 

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 

προσκομιζουν 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)
lxix 

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  

4. 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. 
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5. 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.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

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. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών
.
 [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 
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α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση 

με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν 

από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 

της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, 

προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με 

την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι 

αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. 

Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση 

αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

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. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
 
. 

 

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
lxx

 στην 2η τάξη και 

άνω για Εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή Κοινοπραξίες επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην τάξη 1
η
 και άνω, για Εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή Κοινοπραξίες 

επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, που πληρούν 

τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/16, υποβάλλεται βεβαίωση εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη  και άνω για κάθε μέλος της ένωσης στην κατηγορία αυτή. 

(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 
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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.  

 

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. 

από βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση για το 

ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 

έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που 

εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία   κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 

τουν.3669/2008) 

 

(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 δεν διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικό  τον 

ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  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 διαθέτει τις ελάχιστες τραπεζικές καταθέσεις και πάγια στοιχεία 

που αναφέρονται στην παρ.22.Γ.α. 
lxxi

 

 

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.  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 δεν 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα του κράτους εγκατάστασης ή σε περίπτωση που δεν 

εκδίδεται τέτοιου είδους βεβαίωση 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 

ασκούν τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας, ότι έχουν υλοποιήσει  επιτυχώς κατά την 

τελευταία πενταετία ένα τουλάχιστον έργο αντίστοιχου προϋπολογισμού με τον προϋπολογισμό του 

παρόντος έργου ανά κατηγορία εργασιών χωρίς ΦΠΑ και ότι διαθέτουν την ελάχιστη στελέχωση που  

αναφέρεται στην παρ. 22.Δ. της παρούσας. Η δήλωση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής 

εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών, που αναφέρονται στην δήλωση. 
lxxii
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23.7. 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. 

23.8. 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 

lxxiii
: 

- 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. 
lxxiv

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
lxxv

 

- 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).
lxxvi

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (στ).  

- 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.  

23.9. 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. 
25.3. 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. 833/26 -10-2016 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο  αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο Ανάδοχος 

του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 

πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 

Ορθή Επανάληψη 95/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΜΖΩ1Ρ-3ΙΤ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 

61-7341.0026, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

  
ΘΕΜΑ 28o                                                                                  Απόφ. Αρ. 318/2017 (Α.Δ.Α: ΨΩ3ΗΩ1Ρ-2Ω8) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43319/08-06-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/43319/08-06-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως 

Ρόδου», ως κατωτέρω: 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  
lxxvii

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥΕκτιμώμενης 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

Αναθέτουσα αρχή: 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 lxxix

 

       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. 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - 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 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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. 

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: 
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- 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»,
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

 

7.2  Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.3 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 ΣΑΤΑ  
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. 
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Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ.πρωτ.  455/27-01-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/455. 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).
c  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ». 
  

11.1     Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  40.322,58 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.671,36 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.340,84 

Απρόβλεπτα
ci
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.251,83 

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 58,55 σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

      11.2     Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο έχουν επιλεγεί μετά από αιτήματα πολιτών αλλά και σε δρόμους 

όπου υπάρχει ανάγκη για την αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου δικτύου στην πόλη της Ρόδου.    

      11.3    Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και  

αφορά στην επέκταση και ανακατασκευή του Δημοτικού φωτισμού στην πόλη της Ρόδου.   Συγκεκριμένα οι 

εργασίες  που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη έχουν σχέση με: 

-Κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εκσκαφές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, πίλαρ). 

-Κατασκευή φρεατίων διέλευσης καλωδίων, βάσεων ιστών και εγκατάσταση ιστών φωτισμού  (Τσιμεντοϊστοί 

φωτισμού Δήμου Ροδίων 3,5 m)  

-Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κορυφής τύπου παγόδας. 

-Καθαιρέσεις παλαιών τσιμεντοϊστών και αντικατάσταση υπογείων καλωδίων 

Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο έχουν επιλεγεί μετά από αιτήματα πολιτών αλλά και σε δρόμους όπου 

υπάρχει ανάγκη για την αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου δικτύου 

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 
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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. 

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 ...................., 
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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)
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  

..........................................
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 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.   

 



176 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
cxi

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
cxii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 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  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 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 
cxv

 

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: 
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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), 

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. 
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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 
cxvii

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 

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 
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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.
cxx

 

 

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.  

 



180 

 

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)
cxxi 

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  

6. 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. 

7. 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 
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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 καταλληλόλητας 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 τάξη Α1 και 

άνω για έργα   κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα  

Νομαρχιακά Μητρώα στην ίδια κατηγορία. 

(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 .  
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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, 

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.  



183 

 

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 

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 ). 
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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.  391/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.  
 

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

αριθ. 31/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΒΤΩ1Ρ-ΨΓΛ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7335.0006, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 
ΘΕΜΑ 29o                                                                                    Απόφ. Αρ. 319/2017 (Α.Δ.Α: 7Θ32Ω1Ρ-9Ψ0) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/43322/08-06-2017) 

 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/43322/08.06.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου», ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»    

    

Σας αποστέλλουμε  σχέδιο   Διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον Κ.Α. 

30-7335.0007, με 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 και Υποδομών κου 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 
 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 

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.: 16/43322/08-06-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εκτός  πόλεως 

Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ
cxxviii

 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

cxxix
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

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. 

 

 Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
cxxx

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 cxxxi

 

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, 
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ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
cxxxii

 

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
cxxxiii

 
cxxxiv

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cxxxv

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 …/…/…
cxxxvi

 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - 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 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
cxxxvii

 
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,
cxxxviii

 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 
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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 
cxxxix

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
cxl

 .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
cxli

, 
cxlii

 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
cxliii

.  
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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.  

 

4.2Πρόσκληση 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,
cxliv

 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, 
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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. 
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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 
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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 κατω τέρω. 

  

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 
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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),  

 - 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»,
cxlvii

 

 - 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 ).
cxlviii

 

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
cxlix

, 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. 
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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 ΣΑΤΑ  
cl
 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cli

 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 ΕΥΡΩ.  

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.  456/27-01-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/456 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).
clii  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ».  

11.1     Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  40.322,58 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.671,36 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.340,84 

Απρόβλεπτα
cliii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.251,83 

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
cliv

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 58,55 σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

11.2     Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο έχουν επιλεγεί μετά από αιτήματα πολιτών αλλά και σε 

δρόμους όπου υπάρχει ανάγκη για την αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου δικτύου στην 

πόλη της Ρόδου.    

 

11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και  

αφορά στην επέκταση και ανακατασκευή του Δημοτικού φωτισμού εκτός της πόλης της Ρόδου.   

Συγκεκριμένα οι εργασίες  που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη έχουν σχέση με: 

-Κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εκσκαφές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, πίλαρ). 

-Κατασκευή φρεατίων διέλευσης καλωδίων, βάσεων ιστών και εγκατάσταση ιστών φωτισμού  (Τσιμεντοϊστοί 

φωτισμού Δήμου Ροδίων 3,5 m)  

-Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κορυφής τύπου παγόδας. 

-Καθαιρέσεις παλαιών τσιμεντοϊστών και αντικατάσταση υπογείων καλωδίων 
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Οι δρόμοι που θα εκτελεστεί το έργο έχουν επιλεγεί μετά από αιτήματα πολιτών αλλά και σε δρόμους όπου 

υπάρχει ανάγκη για την αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου δικτύουΕπισημαίνεται 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
clv

.  

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. 
clvi

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
clvii

 

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. 
clviii

 

 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,  
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 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)
clix

 

16.1 ΔΕΝ 
clx

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
clxi

 

 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. 
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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  

..........................................
clxii

 

 

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 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 

clxiii
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
clxiv

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
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  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα
clxv

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.
clxvi,
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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 
clxvii

 

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), 

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 
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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
:clxviii

 
         

(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 
clxix

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 
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
clxx

 

(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
clxxi

 

(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 
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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 

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 
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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  

8. 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. 

9. 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
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άνω για έργα  κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα  

Νομαρχιακά Μητρώα στην ίδια κατηγορία. 

(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 οινοπραξία 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: 
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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 

clxxvi
: 

- 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. 
clxxvii

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clxxviii

 

- 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).
clxxix

 

- 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.  
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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. 392/2017 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 

31/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΒΤΩ1Ρ-ΨΓΛ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-7335.0007, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  
  

 
ΘΕΜΑ 30o                                                                                   Απόφ. Αρ. 320/2017 (Α.Δ.Α: 6277Ω1Ρ-ΤΓΒ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/43317/08.06.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» 

 

Σας αποστέλλουμε σχέδιο Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ 
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με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 

2017 στον Κ.Α. 30-7335-0008, με πίστωση 50.000  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 και Υποδομών κου 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου) 
 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 

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.: 16/43317/08-06-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

Δήμου Ρόδου,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ», ως κατωτέρω: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ
clxxx

 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
clxxxi

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: 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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  

 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
clxxxii

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
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ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 clxxxiii

 

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. 

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) ............................
clxxxiv

 

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
clxxxv

 
clxxxvi

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
clxxxvii

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 …/…/…
clxxxviii

 

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 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - 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 ….. 
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για το έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ 

ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
clxxxix

 
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,
cxc

 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 
cxci

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
cxcii

 .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.  
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δ) Στη συνέχεια
cxciii

, 
cxciv

 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
cxcv

.  

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,
cxcvi

 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, 
cxcvii

 

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 
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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. 
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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. 
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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 

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», 
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 - 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»,
cxcix

 

 - 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 ).
cc

 

 

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
cci

, 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 ΣΑΤΑ  
ccii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cciii

 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.  457/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017  και με αρ.  Α/457 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).
cciv

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
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 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ».  

11.1     Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  40.322,58 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.674,72 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.341,45 

Απρόβλεπτα
ccv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.252,43 που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
ccvi

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 53,98 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4412/2016. 

     11.2    Τόπος εκτέλεσης του έργου  
                Σε κόμβους φωτεινών σηματοδοτών στην πόλη της Ρόδου. 

      11.3   Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Α1 και άνω ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και αφορά στην αντικατάσταση 

λόγω παλαιότητας των φωτεινών σηματοδοτών πεζών και οχημάτων σε διάφορους κόμβους με φωτεινή 

σηματοδότηση της πόλης της Ρόδου με νέας τεχνολογίας τύπου led. 

Επίσης προβλέπει στην αντικατάσταση οξειδωμένων ιστών φωτεινής σηματοδότησης και τον 

επαναπρογραμματισμό των συσκευών με νέες ηλεκτρονικές πλακέτες. 

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 ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
ccvii

.  

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. 
ccviii
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13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ccix

 

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. 
ccx

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνε ι 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)
ccxi

 

16.1 ΔΕΝ 
ccxii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
ccxiii

 

 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  

..........................................
ccxiv

 

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 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 

ccxv
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
ccxvi

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 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. 
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Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα
ccxvii

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.
ccxviii,

 

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 
ccxix

 

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), 

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. 
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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
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(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 
ccxxi

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 
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. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ccxxii

 

(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
ccxxiii

 

(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.
ccxxiv

 

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). 
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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)
ccxxv 

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  

10. 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. 

11. 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.  
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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
ccxxvi

 στην Α1 τάξη και 

άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα  

Νομαρχιακά Μητρώα στην ίδια κατηγορία. 

(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 .  
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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
ccxxvii

 

 

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 

ccxxviii
: 

- 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. 
ccxxix

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
ccxxx

 

- 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).
ccxxxi

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
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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 

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. 
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.  390/2017 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

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

31/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΒΤΩ1Ρ-ΨΓΛ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-7335.0008, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  
  
 
 

ΘΕΜΑ 31o                                                                                    Απόφ. Αρ. 321/2017 (Α.Δ.Α:78ΜΒΩ1Ρ-Ι6Λ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ».
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/41027/31-05-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (31/05/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. 

πρωτ.: 16/41027/31-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη 

πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη 

πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «Σαββάκης Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Τεχνικά Έργα : 49% 

και ποσό προσφοράς 21.458,77€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη απολογιστικών, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 49%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 18.185,40 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.273,37 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 21.458,77 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Σαββάκης Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  Προέδρου της  Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Δράκου Αντώνιου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

«Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα 

εκτελέσει το έργο: «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών Δ.Κ. στην Αγ. Ισιδώρου», 

προϋπολογισμού 60.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη, 31 του μηνός 

Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/33485/9-5-201716, ΑΔΑ: 7ΔΨ3Ω1Ρ-

ΥΡΠ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Αντώνης Δράκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος που αναπληρώνει την Ειρήνη Κυριακούλη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ η 

οποία απουσίαζε λόγω άδειας, 

2) Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  
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3)  Εμμανουήλ Γεωργιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος (1ο Αναπληρωματικό μέλος) 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμόν 77/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 108/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών 

στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε 

στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

 Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι 

προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:   

1. Μπόκος Γεώργιος (ο ίδιος - αρ. Αστ. Ταυτότητας ΑΖ945813) 

2. Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. (Παρασκευή Λυριστή – αρ. Ταυτότητας ΑΗ955212) 

3. Γιωτόπουλος Δημήτριος (ο ίδιος - αρ. Αστ. Ταυτότητας ΑΖ947217) 

4. Σαββάκης Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε. (Σαββάκης Κλήμης – αρ. Αστ. Ταυτότητας ΑΗ950528) 

5. Κάκνης Εμμ. – Κινούς Μιχ. Ο.Ε. (Κινούς Μιχαήλ – αρ. Αστ. Ταυτότητας ΑΕ448165) 

και παρέδωσαν την προσφορά τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του και πάνω στον οποίο 

ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε την λήξη 

παράδοσης των προσφορών. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

1. Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ ΕΕ (16/40655/31-5-2017, 08:56) 

2. Λεριάς Γρηγόρης & ΣΙΑ ΕΕ (16/40689/31-5-2017, 09:38) 

3. VAST – MAKE IKE (16/40695/31-5-2017, 09:42) 

4. Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ (16/40704/31-5-2017, 09:49) 

5. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ (16/40710/31-5-2017, 09:51) 

6. Κορκίδας Ανδρέας (16/40711/31-5-2017, 09:52) 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν σε 

κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού, 

ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η επιτροπή άνοιξε 

τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης 

στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμό επίδοσης στα 

περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η ορθότητα 

συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών 

έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα 

γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

95 και 98 του ν.4412/2016. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 
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Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. Από 

τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ 

με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’αρ. 16/40820/31-05-2017 

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων.  

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 31/05/2017 (το υπ’ αρ. 277/31-05-

2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου), με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος μετά τον ενδελεχή έλεγχο δικαιολογητικών, ΤΕΥΔ και εγγυητικών 

επιστολών. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 49,00% 

και ποσό προσφοράς 21.458,77€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) 

ήτοι μέση έκπτωση 49,00%. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 
Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οδοποιία 

Τάξη: Α1 και άνω  

967,75 €, 

μέχρι 31/12/2017 

 

Μέση Έκπτωση 

Π
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σ

φ
ο

ρ
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ω
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α
ρ

ά
δ

ο
σ

η
ς 
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ν 
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ρ

ο
π

ή
 

δ
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σ
μ

ο
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1 
Μπόκος Γεώργιος  
 

(ο ίδιος - αρ. Αστ. Ταυτότητας 
ΑΖ945813) 

25975 
Οδοποιία – Α2 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61131/25-5-2017 23% 7 

2 
Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.  
 

(Παρασκευή Λυριστή – αρ. 
Ταυτότητας ΑΗ955212) 

18780 
Οδοποιία – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61091/18-5-2017 21% 9 

3 
Γιωτόπουλος Δημήτριος  
 

(ο ίδιος - αρ. Αστ. Ταυτότητας 
ΑΖ947217) 

28786 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61055/11-5-2017 22% 8 

4 
Σαββάκης Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

(Σαββάκης Κλήμης – αρ. Αστ. 
Ταυτότητας ΑΗ950528) 

26720 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61142/26-5-2017 49% 1 

5 
Κάκνης Εμμ. – Κινούς Μιχ. Ο.Ε.  
 

(Κινούς Μιχαήλ – αρ. Αστ. 
Ταυτότητας ΑΕ448165 

27447 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61135/25-5-2017 9% 11 

Π
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6 
Ρεϊσης Ηλίας & ΣΙΑ ΕΕ  
 

(16/40655/31-5-2017, 08:56) 23505 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61078/16-5-2017 41% 2 

7 
Λεριάς Γρηγόρης & ΣΙΑ ΕΕ  
 

(16/40689/31-5-2017, 09:38) 15651 
Οδοποιία – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61070/15-5-2017 16% 10 

8 
VAST – MAKE IKE 
 

(16/40695/31-5-2017, 09:42) 29855 
Οδοποιία – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61032/10-5-2017 38% 4 

9 
Σάββας Μακρής & ΣΙΑ ΕΕ  
 

(16/40704/31-5-2017, 09:49) 19043 
Οδοποιία – 2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61015/9-5-2017 31% 6 

10 
ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ  
 

(16/40710/31-5-2017, 09:51) 29805 
Οδοποιία – Α2 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61082/16-5-2017 33% 5 

11 
Κορκίδας Ανδρέας  
 

(16/40711/31-5-2017, 09:52) 28090 
Οδοποιία – 1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 61060/15-5-2017 41% 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21.458,77€ 49% 

2 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 24.824,85€ 41% 

2 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24.824,85€ 41% 

4 VAST - MAKE I.K.E. 26.087,13€ 38% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 28.190,94€ 33% 

6 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.032,46€ 31% 

7 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32.398.54€ 23% 

8 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.819,30€ 22% 

9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.240,06€ 21% 

10 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 35.343,87€ 16% 

11 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. - ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 38.289,18€ 9% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21.458,77€ 49% 

2 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 24.824,85€ 41% 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24.824,85€ 41% 

4 VAST - MAKE I.K.E. 26.087,13€ 38% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 28.190,94€ 33% 

6 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.032,46€ 31% 

7 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32.398.54€ 23% 

8 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.819,30€ 22% 

9 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.240,06€ 21% 

10 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 35.343,87€ 16% 

11 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. - ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 38.289,18€ 9% 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/41027/31.05.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο «Κατασκευή 

Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 

1
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

 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 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Κατασκευή Τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην 

Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου, 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία «Σαββάκης Κλήμης 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Τεχνικά Έργα : 49% 

   

και ποσό προσφοράς 21.458,77€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, πρόβλεψη απολογιστικών, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 49%. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 18.185,40 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.273,37 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 21.458,77 € 

 

 
 

ΘΕΜΑ 32o                                                                                Απόφ. Αρ. 322/2017 (Α.Δ.Α: 67ΞΘΩ1Ρ-ΔΩ1) 

Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» και κατακύρωση αποτελέσματος
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/42504/02-06-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό (02/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/42504/02-06-

2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 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: 

«Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» στην εταιρεία “Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε” 

με μέση έκπτωση 51,372% 

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. Καπετάντση Χαράλαμπου) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Πέμπτη 2 του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε. &Υ. Ρόδου ως Πρόεδρος 

2) Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε. &Υ. Ρόδου , ως μέλος, 

3) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε. &Υ. Ρόδου , ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Επισκευές σχολικών 

κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 78/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 109/ 2017 απόφαση της Οικονομικής 
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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΄ αριθμό 210/02-05-2017 (ΑΔΑ  6ΓΔΙΩ1Ρ-084) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1ο Πρακτικό του έργου : « Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε.» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/35236/15-05-2017 

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. 16/39446/26-05-2017 και 16/40297/30-

5-2017 έγγραφα της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα (Σάββα Μακρή), (Φραγκιού Βόζου), (Φιλίππου 

Μακρή) 

23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Αντιστήριξη πρανών στη Δ.Ε. 

Ιαλυσού», «Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 

δημοτικού φωτισμού¨», «Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων 

για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού»,«Αντικατάσταση καταθλιπτικού 

δικτύου ύδρευσης Καλαβάρδα» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Δ. Κωστίνη 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Φ. Βόζου 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Φ. Μακρή 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Σ. Μακρή 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 Δ. Κωστίνη για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Πιστοποιητικό ΕΕΤΕΜ του Φ. Βόζου 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 

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 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: «Σάββας Μακρής και Σια Ε.Ε» 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την υπ’ αριθμ. 16/42504/02.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο «Επισκευές 

σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 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. 109/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 210/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό 

διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Σάββας Μακρής & ΣΙΑ 

Ε.Ε.»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «Σάββας Μακρής & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 51,372% 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 33o                                                                               Απόφ. Αρ. 323/2017 (Α.Δ.Α:ΩΗ4ΠΩ1Ρ-ΙΜΔ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/43185/08-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (07/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. 

πρωτ.: 16/43185/08-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ»  

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ », σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι ο «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ.»με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

: 

: 

51,00% 

51,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 52,00% 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 52,00% 

    

 

και ποσό προσφοράς 23.093,84 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,67 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 19.571,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.522,79 

Σύνολο Ι : 23.093,84 

Απρόβλεπτα 15% : 3.464,08 
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Αναθεώρηση : 333,88 

Σύνολο ΙΙ : 26.891,80 

  Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη στον «ΚΟΡΚΙΔΑ Γ. ΑΝΔΡΕΑ», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της  Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Παροικάκη Βασιλικής) 
 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ)», Προϋπ: 69.000,00 €(με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τετάρτη  07 του μηνός 

Ιουνίου  του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/36691/18-05-2017 , ΑΔΑ: 

73ΜΧΩ1Ρ-7 Ε5, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Παροικάκη Βασιλική , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος  

2) Μοσχούς Ευαγγελία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος αντικαθιστώντας 

το τακτικό μέλος Λουκά Σεβαστή λόγω ασθενείας 

3) Γκουμότσιος Νικόλαος Ηλεκτρολόγος  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. 205/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 209/ 02-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ)», Προϋπ: 69.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

  

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

3   ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ   

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς.  

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, o πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, έπειτα από 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια o Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2  VAST-MAKE I.K.E.ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ 

4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος 

καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό όλες οι προσφορές των οικονομικών φορέων έγιναν δεκτές. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά του   

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ  Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  51% , ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 51%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 52%, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52%  και ποσό προσφοράς 23.093,84 ευρώ για 

εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  51,67 %. 

Με το υπ’αρ. 16/42800/07-06-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  07 -09-2017 με αρ. πρωτ. 

16/42969/07-06-2017 (το υπ’ αρ. 293/07-06-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την 

γνησιότητα των εγγυητικών, οπότε σήμερα   07 /06/2017 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 23.093,84€ 51,67% 

2 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 25.371,83€ 46,906% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26.916,73€ 43,673,% 

4 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27.238,21€ 43,00% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.. 27.401,51€ 42,658% 

6 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 31.061,13€ 35,00% 

7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 36.416,48€ 23,793% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

1. Την υπ’ αριθμ. 16/43185/08.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  
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2. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3. Την με αριθ. 209/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  ««Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή 

Κρητικά», 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον «Κορκίδα Γ. Ανδρέα» με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

: 

: 

51,00% 

51,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 52,00% 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 52,00% 

και ποσό προσφοράς 23.093,84 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,67 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 19.571,05 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.522,79 

Σύνολο Ι : 23.093,84 

Απρόβλεπτα 15% : 3.464,08 

Αναθεώρηση : 333,88 

Σύνολο ΙΙ : 26.891,80 

 

ΘΕΜΑ 34o                                                                       Απόφ. Αρ. 324/2017 (Α.Δ.Α: Ω990Ω1Ρ-ΥΔ3) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κεφαλάκη Παύλου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. Α102/13-03-2017 ποσού 23.065,13 € για 

επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/33884/09-05-2017 και έγγραφο ταμείου 

Δήμου Ρόδου με αρ. 2/42559/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/33884/09-05-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 102/Α/2017 συνολικού ποσού "23.065,13€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Παύλου Κεφαλάκη μετά από 

την αρ. 92/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Αρ. Παραστατικού  49 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 8.873,25 € 

Αρ. Παραστατικού  50 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 2.218,91 € 

Αρ. Παραστατικού  51 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 6.948,21 € 

Αρ. Παραστατικού  52 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 4.437,02 € 

Αρ. Παραστατικού  53 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 293,87 € 

Αρ. Παραστατικού  54 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού *    293,87 € 

 Σύνολο    23.065,13 € 
Χρηματικό ένταλμα 102/Α/2017   -23.065,13 €  

                                                                                                              Διαφορά :              0,00 € 
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  Η Οικονομική επιτροπή παρακαλείται να λάβει σχετική απόφαση για: 

- Την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 102/Α/2017 

συνολικού ποσού 23.065,13 € 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Παύλου Κεφαλάκη από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικού  49 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας  

2. Αρ. Παραστατικού  50 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας  

3. Αρ. Παραστατικού  51 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας  

4. Αρ. Παραστατικού  52 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας  

5. Αρ. Παραστατικού  53 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας  

6. Αρ. Παραστατικού  54 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας  

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις 

αυτά εκδοθούν». 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του υπολόγου - υπαλλήλου κ. Κεφαλάκη Παύλου και του αναπληρωτή 

Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/33884/09-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/425559/07-06-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί 

έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Κεφαλάκη Παύλου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/42559/07-06-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 102Α/13-3-

2017, συνολικού ποσού 23.065,13 € (είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών), το 

οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) και 

92/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ:69ΧΘΩ1Ρ-Κ2Μ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για 

επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών σε διάφορες περιοχές Δημοτικών & 

Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου. 

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

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 102Α/13-3-2017 συνολικού ποσού 23.065,13 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Κεφαλάκη Παύλου, για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 

χορηγήσεις νέων παροχών σε διάφορες περιοχές Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου, σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 102Α/13-3-2017                              23.065,13 €  

Αρ. Παραστατικού  49 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 8.873,25 € 

Αρ. Παραστατικού  50 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 2.218,91 € 

Αρ. Παραστατικού  51 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 6.948,21 € 

Αρ. Παραστατικού  52 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 4.437,02 € 

Αρ. Παραστατικού  53 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού * 293,87 € 

Αρ. Παραστατικού  54 /24-03-2017 Εθνικής Τράπεζας Ποσού *    293,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ                        23.065,13 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                       μηδέν 0,00  € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 
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ΘΕΜΑ 35o                                                                             Απόφ. Αρ. 325/2017 (Α.Δ.Α : ΨΡΘΩΩ1Ρ-Γ39) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Παυλούς Νικολάου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. Α149/29-03-2017 ποσού 32.046,89 € για 

επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου Ρόδου  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/35121/12-05-2017 και έγγραφο ταμείου 

Δήμου Ρόδου με αρ. 2/42562/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/35121/12-05-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

  ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 149/2017 συνολικού ποσού "32.046,89€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Νικολάου Παυλούς μετά από 

την αρ. 105/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος 

του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

 ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  50 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 20.073,92 € 

Αρ. Παραστατικου  51 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 5.546,08 € 

Αρ. Παραστατικου  52 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 5.839,15 € 

Αρ. Παραστατικου  53 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού *    293,87 € 

Αρ. Παραστατικου  54 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού *    293,87 € 

 

 Σύνολο    32.046,89 € 
Χρηματικό ένταλμα 149/2017 - 32.046,89 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

   (αρ. 149/2017 συνολικού ποσού 32.046,89€ 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Νικολάου Παυλούς από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 
Συνημμένα:  

7. Αρ. Παραστατικου  50 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. 

8. Αρ. Παραστατικου  51 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. 

9. Αρ. Παραστατικου  52 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. 

10. Αρ. Παραστατικου  53 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. 

11. Αρ. Παραστατικου  54 /07-04-2017 Εθνικής τράπ 

 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις 

αυτά εκδοθούν». 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του υπολόγου - υπαλλήλου κ. Παυλούς Νικολάου και του αναπληρωτή 

Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/35121/12-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/42562/07-06-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί 

έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Παυλούς Νικολάου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/42562/07-06-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 149Α/29-3-

2017, συνολικού ποσού 32.046,89 € (τριάντα δύο χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών), το 

οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) και 

105/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 6ΗΣΤΩ1Ρ-ΙΒ4) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για 

επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών σε διάφορες περιοχές Δημοτικών & 

Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου. 

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

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 149Α/29-3-2017 συνολικού ποσού 32.046,89 € εκδόθηκε στο 

όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Παυλούς Νικολάου, για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 

χορηγήσεις νέων παροχών σε διάφορες περιοχές Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου, σε 

βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 149Α/29-3-2017                              32.046,89 €  
Αρ. Παραστατικού  50 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 20.073,92 € 

Αρ. Παραστατικού  51 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 5.546,08 € 

Αρ. Παραστατικού  52 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού * 5.839,15 € 

Αρ. Παραστατικού  53 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού *    293,87 € 

Αρ. Παραστατικού  54 /07-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού *    293,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                  32.046,89 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                       μηδέν 0,00  € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 
ΘΕΜΑ 36o                                                                                 Απόφ. Αρ. 326/2017 (Α.Δ.Α: 66ΧΙΩ1Ρ-ΚΩΕ) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 2.614,66 € 

για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Μελανού Δ.Κ. Αφάντου και μετατόπιση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Σορωνής Δήμου Ρόδου  (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Λαό Ιωάννη) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/43263/08-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/43263/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

 

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2016 και με Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, 

αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων», έχει 

εγγραφεί συνολική  πίστωση  80.000 ευρώ.  

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 

αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

- Παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση 2 στύλων ΔΕΗ στη Τ.Κ. Σορωνής), συνολικού 

κόστους 1.543,36€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3353/14-07-2016 

έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 
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- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Μελανού στην Δ.Κ. Αφάντου, συνολικού 

συμπληρωματικού κόστους λόγω αλλαγής ΦΠΑ κατά 1.071,30€ (με τα έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1888/03-04-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό : 1.543,36 + 1.071,30 = 2.614,66 € 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί πιστώσει 

αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για την 

πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από τον 

δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση 

του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης 

λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον 

μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 

17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

2.614,66 €  σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 οικονομικού έτους 2017. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 

1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.614,66 € σε βάρος του Κ.Α. 20-

6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλαγή – μετατόπιση δικτύων, 

επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο τον Λαό Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα 

της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Βασιλώττου 

Κωνσταντίνου) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/43263/08-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Λαό Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα 

έξι λεπτών (2.614,66 €), (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80 €), σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0001 

«Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις κάτωθι ανάγκες:  

 Παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση 2 στύλων ΔΕΗ στη Τ.Κ. Σορωνής), συνολικού 

κόστους 1.543,36€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3353/14-07-

2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Μελανού στην Δ.Κ. Αφάντου, συνολικού 

συμπληρωματικού κόστους λόγω αλλαγής ΦΠΑ κατά 1.071,30€ (με τα έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1888/03-04-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

     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 11η  Σεπτεμβρίου  2017. 

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

3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), η οποία δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 20-

6211.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
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προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 37o                                                                                 Απόφ. Αρ. 327/2017 (Α.Δ.Α: 6ΕΓ9Ω1Ρ-ΦΓΙ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης με αρ. πρωτ. 2/42591/07-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/42591/07-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

          «Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου  του έργου  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ »   
Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ»  προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., αφορά στην αποκατάσταση  βλαβών, επισκευή και συντήρηση  των ανατολικών  κλιμακοστασίων 

πρόσβασης στον όροφο, κουφωμάτων, φθαρμένων κορνιζών κλπ.  

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον 

Κ.Α. 70.7331.0021 , με πίστωση   50.000  ευρώ για το έτος 2017 και με χρηματοδότηση από Ίδιους Πόρους 

. 

   Με την υπ’ αριθμ. 609/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος 

εκτέλεσης του με ανάθεση  μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/2017 και ΑΔΑ/Ω46ΚΩ1Ρ-5ΥΛ σχετική 

πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού50.000  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» , σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-

12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.»             

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

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

συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ», 

κλήθηκαν από τον πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/42591/07-06-2017 της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων 

Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων  διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ» ως 

κατωτέρω: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ
ccxxxii

 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
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ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 

«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   

 
ccxxxiii

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: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Εκτιμώμενης αξίας  40322,47 Ευρώ 

(50.000 συμπεριλαμβανομένου του  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  ccxxxiv 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 36570, 74314 

Telefax : 2241036550 

E-mail :  rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Α. Χατζηιωάννου  

 

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 ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ    

                   ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την ../…/2017  Ημέρα …….και ώρα  10:00 

πμ      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

 

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. 

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,  
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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) ............................
ccxxxv

 

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 Δευτέρα 12-06-

2017 . 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
ccxxxvi

 
ccxxxvii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …/…/2017
ccxxxviii

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 …/…/2017
ccxxxix

 

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 : 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). 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 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…../…./2017 ημέρα ……… και ώρα 10:00 

πμ
ccxl

 
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,
ccxli

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
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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 
ccxlii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
ccxliii

 .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
ccxliv

, 
ccxlv

 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. 
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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
ccxlvi

.  

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,
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 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. 

i. 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  

ii. αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

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, 
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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 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ οδός Ιπποτών (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», 
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          - 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 ).
ccli

 

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
cclii

, 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  
ccliii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
ccliv

 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. 13/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/22 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 ).
cclv

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ » 

11.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  40.322,47€ προ ΦΠΑ Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.714,42€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.348,60€ 
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Απρόβλεπτα
cclvi

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

5.259,45 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cclvii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 00€ σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

11.2       Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Ο τόπος εκτέλεσης είναι:  Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ 

11.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

α) Καθαιρέσεις, Μεταφορές 

β) Επισκευές  σκυροδεμάτων και σκυροδέματα  

γ) Επιχρίσματα 

δ) Επενδύσεις- επιστρώσεις  

ε) Ξυλουργικά 

      στ) Χρωματισμοί 

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: 

12 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

13 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

14 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

15 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 πενήντα ημέρες ( 150 ημέρες) από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
cclviii

.  

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 .  
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13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
cclix

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cclx

 

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  806,00 ευρώ. 
cclxi

 

 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 

……../……/2017, 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)
cclxii

 

16.1 ΔΕΝ 
cclxiii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
cclxiv
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 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  

..........................................
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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 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 
cclxvi

ορίζεται η ……/………/2017 ημέρα 

………  και 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.  
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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
cclxvii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 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 

σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
cclxviii

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.
cclxix,

 

 

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 
cclxx

 

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 
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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 ). 

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
:cclxxi 

                   
(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 
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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 
cclxxii

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 

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
cclxxiii

 

(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
cclxxiv

 

(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 
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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.
cclxxv

 

 

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, 
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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 

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.  
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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
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 στην Α1, τάξη 

και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
  

(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, 
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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, 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, 

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 

cclxxix
: 

- 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. 
cclxxx

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cclxxxi

 

- 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. 
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- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
cclxxxii

 

- 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 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  
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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. 609/2016 

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) η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 70-7331.0021,  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 38o                                                                                 Απόφ. Αρ. 328/2017 (Α.Δ.Α: 6Ι71Ω1Ρ-91Α) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

περιπτέρων» 

(Εισήγηση Δ/νσης Εμπορίου με αρ. πρωτ. 2/42796/07-06-2017) 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την αριθμ.5/42796/7-6-2017 

εισήγηση της Διεύθυνσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας ως κάτωθι:  

«Θέμα: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων με δημοπρασία. Σχετ.: Η με αρ. 119/2016 

(ΑΔΑ: ΩΥΝΦΩ1Ρ-ΛΑΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   

Παρακαλούμε όπως επικαιροποιήσετε την ανωτέρω σχετική απόφαση με θέμα την κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης για την δημοπρασία «παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων» και ορίσετε τις 

λεπτομέρειες διεξαγωγής της δημοπρασίας (τόπο, ώρα, κλπ) η οποία προτείνουμε να διεξαχθεί την 

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης Δ/νσης Κας Αφεντούλη Ειρήνης) 

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

για την «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων Δήμου Ρόδου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον 

πρόεδρο της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.   

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την αριθμ.5/42796/7-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας.    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων» στον Δήμο Ρόδου ως κατωτέρω:   

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Έχοντας υπόψη:   

 Τις διατάξεις της περίπτ. 3 της υποπαρ. στ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12   όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 76 του Ν. 4257/2014,  
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 Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), 

 Τον Ν.3852/2010, 

 Τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).   

 Την υπ΄ αριθμ. 529/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό  χρόνου 

παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων.  

 Το Ν.Δ. 1044/1971(Α' 245) όπως αυτός ισχύει.  

  Τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 

248/25-5-2015) 

 Το πρακτικό με αρ. πρωτ. 5/9124/28.01.2014 διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 

των θέσεων που θα παραχωρηθούν με δημοπρασία  

 Τον Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων 

κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήμων και Κοινοτήτων» όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

54 Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν.1828/89 και του άρθρου 16 Ν. 3254/04.  

  Τον Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ν.1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».  

  Ν.2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48.2Ν.3919/11 «Αρχή της 

επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση 

επαγγελμάτων».   

 Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).  

  Την υπ’ αριθ. 512/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής» 

  Την υπ’ αριθ. 532/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός Μελών στην Eπιτροπή Δημοπρασιών που 

αφορά στην εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου και την 

αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου Ρόδου ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους»   

  Την απόφαση αριθµ. 755/2014 του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Ρόδου περί έγκρισης κανονισμού 

κοινοχρήστων χώρων.   

 Το πρακτικό 2 της επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου με ημερομηνία 21.01.2016.   

  Την υπ’ αριθ. 3043/15-09-2014 απόφαση περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών 

Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής. 

  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.    

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

    Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσεων 

περιπτέρων στον Δήμο Ρόδου, ως αναφέρονται στο άρθρο 2ο της παρούσης και καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω άρθρων της παρούσας 

διακήρυξης-πρόσκλησης.    

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι θέσεις περιπτέρων θα παραχωρηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού .    

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
   

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  
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 στην οδό Αττάλειας- -οδός Καβάλας-Ρόδος,  

 στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της οδού Άμστερνταμ-Ρόδος,  

 στην συμβολή των οδών Αθηνών και Νοσοκόμων-Ρόδος,  

 στην οδό Ηλία Βενέζη- οδό Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος,  

 στην οδό Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος,  

 στην πλατεία Αιγαίου-Ρόδος,  

 επί της οδού Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-Ρόδος,  

 Στην πλατεία Απολλώνων Δ.Κ. Απολλώνων  σύμφωνα με τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα 

αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται και οι κοινόχρηστοι περιβάλλοντες χώροι.   

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  

 Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ορίζεται σε δέκα (10) 

έτη, από την υπογραφή της σύμβασης.      

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
  

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που 

αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 

ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν 

της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας 

καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 

εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 

ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό 

άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του 

συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι 

μετέχει για δικό του λογαριασμό.   

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 

στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.  Μετά την λήξη της 

δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον 

τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' 

αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την 

διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία 

βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια 

γραμμάτων.    

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
   

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ   

Το ανάλογο μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Δημοτικό Ταμείο εντός των 

πρώτων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών του μήνα, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται μηνιαίως με βάσει τον 

ετήσιο πληθωρισμό, επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Το 

μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου.  Λαμβάνοντας 

υπόψη τις παραμέτρους που έχουν σχέση με την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται η θέση των 

περιπτέρων, την κυκλοφοριακή ροή της οδού επί της οποίας βρίσκεται, την πληθυσμιακή πυκνότητα της 

περιοχής και με δεδομένα τις τρέχουσες τιμές μίσθωσης περιπτέρων που βρίσκονται σε εγγύτερες 
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περιοχές κάθε φορά με το υπό εξέταση περίπτερο με τις κατάλληλες αναγωγές, ως τιμή εκκίνησης 

μηνιαίου μισθώματος (κατώτατο όριο προσφοράς):  

ιας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 350,00 € για κάθε μήνα του 

πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00 €.  

 -οδός Καβάλας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 300,00 € για 

κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 3.600,00 €.  

ποσόν των 500,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο 

ετήσιο μίσθωμα 6.000,00 €.  

 -Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 

350,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι  κατώτατο ετήσιο 

μίσθωμα 4.200,00 €.  

 ια το περίπτερο στην οδό Ηλία Βενέζη-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 € για κάθε μήνα του 

πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα  6.000,00 €.    

-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 300,00 € για κάθε μήνα 

του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα  3.600,00 €.    

-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 €  για κάθε μήνα 

του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο  μίσθωμα 6.000,00 €.    

-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00 € για κάθε μήνα του 

πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα  6.000,00 €.    

της οδού Ίωνος Δραγούμη & Γρίβα-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 550,00 € για 

κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο  ετήσιο μίσθωμα 6.600,00 €.    

-Δημ. Κοιν. Απολλώνων, ορίζεται το ποσόν των 250,00 € 

για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 

3.000,00€.    

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
  

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.. στην Αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (Κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου)   

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
   

ΕΓΓΥΗΤΗΣ Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος 

με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από 

τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής 

αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.    

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την 

συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο 

συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως 

σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για 
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λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που 

αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς 10% του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 

της διακήρυξης, υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον. Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, 

μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του 

επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη 

οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.   

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 

 ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με 

αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή 

της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική 

παρέμβαση.    

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου 

για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της 

κατασκευής του περιπτέρου.  Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο 

η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από 

την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Το ύψος 

της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και 

επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του, ήτοι 245,00€.  Ως εγγύηση 

θεωρείται γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί 

παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης  ή άλλου ο οποίος ενεργεί 

για λογαριασμό του, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που 

αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες.   

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο
 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, 

τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε 

καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της 

μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε 

αποζημίωση.   

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο
   

ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

 Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, σύμφωνα με την 

οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, μόνον για λόγους γήρατος ή 

σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των 

εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.   

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
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Οι συμμετέχοντες µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού και τα εξής 

δικαιολογητικά:    

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή  

  Απόσπασμα ποινικού μητρώου των φυσικών προσώπων και των διαχειριστών των ομορρύθμων, 

ετερορρύθμων εταιριών και ΕΠΕ και µελών του ∆.Σ. των Α.Ε., που να έχει εκδοθεί το τελευταίο, 

προ του διαγωνισμού, δίμηνο.   

 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δικαστική 

εκκαθάριση και δεν εκκρεμεί διαδικασία πτωχεύσεως ή εκκαθαρίσεως ή αναγκαστικής 

διαχειρίσεως ή άλλη παρόμοια διαδικασία. Η δήλωση αυτή θα αντικατασταθεί σε περίπτωση 

ανακηρύξεώς του ως πλειοδότη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές.  

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου καταστατικό με τις τροποποιήσεις του και τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή 

βεβαιώσεις δημοσιεύσεώς του και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή 

δικαστική εκκαθάριση και δεν εκκρεμεί διαδικασία πτωχεύσεως ή εκκαθαρίσεως ή αναγκαστικής 

διαχειρίσεως ή άλλη παρόμοια διαδικασία. Η δήλωση αυτή θα αντικατασταθεί σε περίπτωση 

ανακηρύξεώς του ως πλειοδότη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές. Σε 

περίπτωση κοινοπραξίας οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν και από κάθε μέλος χωριστά. Σε 

περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο 

αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 

υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης 

αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαβαίνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα 

διακήρυξη. 

  Βεβαίωση του δήμου περί μη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ενδιαφερόμενο, ή 

διακανονισμού καταβολής αυτών, η βεβαίωση εκκρεμοδικίας διακανονισμού καταβολής αυτών. 

 Βεβαιώσεις φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του εγγυητή  

 Εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετοχής 

ποσού ίσου 10% του ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου για ένα έτος    

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, στην οποία να 

δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης αλλά και του 

χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί.   

 Ο συμμετέχων στη δημοπρασία για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή, 

πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, 

άλλως θεωρείται ως μετέχων για ίδιο αυτού λογαριασμό.   

 Ο συμμετέχων στη δημοπρασία σε περισσότερες από μία θέση περιπτέρου θα πρέπει να 

προσκομίσει ξεχωριστά δικαιολογητικά για κάθε θέση.   

 

ΑΡΘΡΟ 15
Ο
   

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την 

εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου Ρόδου.   

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο
   

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη 

διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των 

δημοτικών καταστημάτων. Σε περίπτωση ακύρωσης δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, ουδεμία 

αποζημίωση οφείλεται στους διαγωνισθέντες. Τέλος, η διακήρυξη και περίληψη αυτής θα ανακοινωθούν 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια.      
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ΑΡΘΡΟ 17
Ο
   

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν 

πλειοδότης.  Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) 

το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια 

Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 

δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του 

αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 

τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει 

αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.   

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 

δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.    

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 

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

της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.   

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

προηγούμενη δημοπρασία.   

 

ΑΡΘΡΟ 18
Ο
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ   

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το γραφείο αδειοδοτήσεων του τμήματος 

αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και 

Βιομηχανίας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ταχυδρομική Διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας 51 

Κρεμαστή, τηλέφωνο 2241361634 και 2241361623. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή 

αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με δικά τους έξοδα ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην 

παραπάνω διεύθυνση»   

 

 

ΘΕΜΑ 39o                                                                             Απόφ. Αρ. 329/2017 (Α.Δ.Α: ΨΦΨΣΩ1Ρ-ΟΕ0) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 265,00 € για 

την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον έτος 2017 του  επιβατικού οχήματος με αριθ. 

κυκλ. ΚΗΥ 1257. (Υπόλογος - υπάλληλος Ποντίκας Σάββας). 

(Εισήγηση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/43370/08-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/43370/08-06-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

κυκλοφορίας  2017, για επιβατικό όχημα με αριθ. κυκλ. ΚΗΥ 1257» 

Προκειμένου να αρθεί η ακινησία  του επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1257, που 

συντελέστηκε στις 6-7-2016 απαιτείται να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας  αξίας 265 ευρώ για το τρέχον 

έτος 2017. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  70-6323.0001 (Λοιπά τέλη κυκλοφορίας).   

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου 

από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα 

τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής μας Ποντίκα 

Σάββα ως υπόλογο, ο οποίος θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 265 € προκειμένου να 
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ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική 

νομοθεσία». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου)  

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43370/08-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον κ. Ποντίκα Σάββα, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, ως 

υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού διακοσίων εξήντα πέντε 

ευρώ (265,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 70-6323.0001 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας», που θα εκδοθεί για τις 

ανάγκες πληρωμής τέλους κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου Ρόδου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1257. 

     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 11η  Σεπτεμβρίου  2017. 

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

3/2017 (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 70-6323.0001, 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 40o                                                                              Απόφ. Αρ. 330/2017 (Α.Δ.Α:  ΩΑ8ΛΩ1Ρ-Ν72) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Θαρενού Παρασκευή υπεύθυνης 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 728/06-04-2017 ποσού 800,43 € για την 

ανάγκη ηλεκτροδότησης Δ.Ε. Αταβύρου. 

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ. 9/31252/02-05-2017 και έγγραφο ταμείου Δήμου 

Ρόδου με αρ. 2/42563/07-06-2017 περί έγκρισης απόδοσης) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου   με 

αριθμ. πρωτ. 9/31252/02-05-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμό 728/2017 χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

 Σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το επ’ ονόματι μου (Θαρενού Παρασκευή) ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό χρηματικού εντάλματος 728/06-04-2017 συνολικού ποσού 800,43 € (οκτακόσια 

ευρώ και σαράντα τρία λεπτά), το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμό 140/24-03-2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και  συγκεκριμένα για την χορήγηση μίας νέας παροχής ισχύος 25 Kva  

(No:2) με αριθμό παροχής 52614841 στο σημείο όπου βρίσκεται το πυροφυλάκιο στη περιοχή Κρόκου  της 

ΔΚ Έμπωνα. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 799,63 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

σύμφωνα με το ΑΡ.ΗΜ.1323/09-03-2017  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε με το 

ΑΡ.ΗΜ./2089/11-04-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, διότι κρίθηκε απαραίτητο η μείωση ισχύος από 25 σε 8. 

Το νέο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 293,07 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%. 
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ΑΠΟΔΟΣΗ 

Γραμμάτιο  είσπραξης Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : Α/Α παραστατικού 138/28-04-2017 ποσού  «293,87» 

συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 0,80 € για την προμήθεια της τράπεζας με κωδικό ηλεκτρονικής 

πληρωμής 5526148410182027, ωσότου εκδοθεί παραστατικό από τη κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ και 

απόδειξη είσπραξης Δήμου Ρόδου με αριθμό 204/02-05-2017 ΑΤΑ Α ποσού 506,56 € «Επιστροφή 

χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής», στο όνομα  Θαρενού Παρασκευή. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ όπως εγκρίνεται την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι μου Θαρενού Παρασκευή με αριθμό 728/06-04-2017 ποσού 800,43 € 

(Απόφαση ΟΕ 140/2017) όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω δικαιολογητικά που σας καταθέτω 

συνημμένα. 

    Συνημμένα : 

1.Φωτοαντίγραφο του με Α/Α 138/28-04-2017 παραστατικό Εθνικής Τράπεζας. 

2.Απόδειξη είσπραξης του Δήμου Ρόδου αριθμού 204/02-05-2017 ΑΤΑ Α ποσού 506,56 € «Επιστροφή 

χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής», στο όνομα Θαρενού Παρασκευή». 
 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου - υπαλλήλου κας Θαρενού Παρασκευής) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 9/31252/02-05-2017 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/42563/07-06-2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, περί 

έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. Θαρενού Παρασκευής, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/42563/07-06-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 728/06-04-

2017, συνολικού ποσού 800,43 € (οκτακοσίων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει 

των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1) και 140/2017 (περί Ορισμού 

Υπολόγου) (ΑΔΑ: Ω0ΒΞΩ1Ρ-ΚΩΥ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την χορήγηση μιας νέας 

παροχής ηλεκτροφωτισμού ισχύος 25 kVA (No 2) στη περιοχή ΚΡΟΚΟΥ της Δ.Κ.  Έμπωνας. 

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

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 728/06-04-2017 συνολικού ποσού 800,43 € εκδόθηκε στο όνομα 

της Δημοτικής Υπαλλήλου Θαρενού Παρασκευής, για την χορήγηση μιας νέας παροχής 

ηλεκτροφωτισμού ισχύος 25 kVA (No 2) στη περιοχή ΚΡΟΚΟΥ της Δ.Κ.  Έμπωνας, σε βάρος του Κ.Α. 

20-6211.0001 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 728/06-04-2017                                              800,43 €  

Αρ. Παραστατικού  138 /28-04-2017 Εθνικής τράπ. Ποσού  293,87 € 

Απόδειξη είσπραξης του Δήμου Ρόδου με αρ. 204/02-05-2017 506,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                       800,43 € 

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                       μηδέν 0,00  € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

  
ΘΕΜΑ (1o εκτός)                                                                     Απόφ. Αρ. 331/2017 (Α.Δ.Α: ΨΒ4ΨΩ1Ρ-Ρ0Δ) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη 
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(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/44224/12-06-2017) 

 

     O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/44224/12-06-2017, ως κατωτέρω: 

 «Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη.  

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» 

άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 10-2-2017 και με αριθμό κατάθεσης ΑΔΠ44/10-2-2017 αίτησή 

της, που απευθυνόταν στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την οποία ισχυριζόταν ότι με τη με 

αριθμό πρωτ. 2/104110/28-8-2013 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ένωσης εταιρειών με την 

επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ», μέλος της οποίας είναι 

κατά το 65%, της ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων 

και ογκωδών αντικειμένων, πλύσης κάδων απορριμμάτων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και 

αποψιλώσεων κοινόχρηστων χώρων» για το χρονικό διάστημα από 1-9-2013 έως 31-12-2015, έναντι 

συνολικής αμοιβής 6.328.636,16 ευρώ. Ότι στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου αυτού εκδόθηκαν τα με 

αριθμούς 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 και 50/2015, τα οποία και εξοφλήθηκαν, ως επίσης και το με 

αριθμό 51/2016 τιμολόγιο αξίας 37.579,02 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.643,17 ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας 

46.222,19 ευρώ, το οποίο όμως δεν εξόφληση ο Δήμος Ρόδου, γιαυτό και ζήτησε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής.  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγή πληρωμή της Δικαστής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτης, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο 

Ρόδου στις 12-5-2017, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία το 

ποσό των 46.222,19 ευρώ, με το νόμιμο τόκο με το προβλεπόμενο στο ν. 4152/2013 επιτόκιο και με 

αφετηρία της τοκοφορίας την 12-3-2016, καταδικάστηκε επίσης ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην 

εταιρεία τη δικαστική δαπάνη της την οποία όρισε στο ποσό των 135 ευρώ.  

Ενόψει του ότι η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε με βάση το παραπάνω τιμολόγιο και μεταξύ των 

άλλων την από 12-1-2016 βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου, το οποίο δεν έχει ακόμη εξοφληθεί, πρέπει 

να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), να μην ασκηθεί 

ανακοπή κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής γιατί δεν συντρέχει κανένας νόμιμος λόγος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/44224/12-06-2017 γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Εγκρίνει την μη άσκηση ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά  Ασπασίας Κορωνιώτου, Εφέτη, γιατί δεν συντρέχει κανένας νόμιμος λόγος. 
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ΘΕΜΑ (2o εκτός)                                                 Απόφ. Αρ. 332/2017 (Α.Δ.Α: : ΨΚΝΕΩ1Ρ-63Α) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», έτους 2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 16/44143/12-06-2017) 

 

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

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (09/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/44143/12-06-2017, ως κατωτέρω: 

 «ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» 

 Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

50,00% 

52,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 53,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 48,00% 

  

και ποσό προσφοράς 22.952,19 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών 16.885,74 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 3.039,43 

Σύνολο Ι 19.925,17 

Απρόβλεπτα 15% 2.988,78 

Αναθεώρηση 38,24 

Σύνολο ΙΙ 22.952,19 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης’’ ( Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ», Προϋπ: 60.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 09 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/38177/23-05-2017, ΑΔΑ: 

ΩΖΘΑΩ1Ρ-ΘΤ6, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος οριζόμενη η 

επόμενη κατά σειρά τακτικό μέλος λόγω απουσίας της Προέδρου Ζανεττούλλη Στεργούλα.    

2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 
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αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την Υπ’ Αριθμ. 204/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 227/ 12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και Διαγοριδών), 

για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ», Προϋπ.: 60.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, δεν προσήλθαν διαγωνιζόμενοι.  

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών, η πρόεδρος κήρυξε την λήξη 

παράδοσης των προσφορών, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

7. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

8. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

9. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10. VAST MAKE I.K.E. 

11. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 

12. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εκπρόσωπος 

καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό όλες οι προσφορές των οικονομικών φορέων έγιναν δεκτές. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής εταιρίας «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 50% , ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 52%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 53%, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 48% και ποσό 

προσφοράς 19.925,17 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι 

μέση έκπτωση  52,565 %. 

Με το υπ’αρ. 16/43754/09-06-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων.   
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Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις  09 -06-2017 με αρ. πρωτ. 16/43979 

/09-06-2017 (το υπ’ αρ. 299/09-06-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα 

των εγγυητικών, οπότε σήμερα 09/06/2017 η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της». 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 19.925,17 52,565% 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26.043,50 38,000% 

3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  26.358,24 37,251% 

4 VAST MAKE Ι.Κ.Ε. 27.146,37 35,374% 

5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 29.561,25 29,626% 

6 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ 34.892,35 16,934% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44143/12-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ», 

 Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με συνολικό ποσό προσφοράς 22.952,19 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 50% , ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 52%, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 53%, 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 48% και ποσό προσφοράς 19.925,17 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  52,565 %. 

 

 

ΘΕΜΑ (3o εκτός)                                                                 Απόφ. Αρ. 333/2017 (Α.Δ.Α: ΩΩ3ΙΩ1Ρ-932) 

Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», έτους 2017  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 16/43938/09-06-2017) 

  

Ο  Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 

1
ο
 Πρακτικό (08/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

16/43938/09-06-2017, ως κατωτέρω: 

  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 
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1. Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

«Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» στην εταιρεία “Μπόκος Γεώργιος” με μέση έκπτωση 

55,065%. 

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. Γκουμότσιου Νικολάου ) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Πέμπτη 8 του 

μηνός Ιουνίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Επισκευές σχολικών 

κτιρίων πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 80/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 111/ 24-3-2017 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΄ αριθμό 214/02-05-2017 (ΑΔΑ  Ω19ΨΩ1Ρ-ΩΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» σύμφωνα με την 

οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Μπόκος Γεώργιος» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/35234/15-05-2017 

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. 16/37775/22-5-2017 έγγραφα της 

υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Απόσπασμα ποινικά μητρώου (Μπόκος Γεώργιος) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα επιχείρησης 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα έργων σε εξέλιξη της επιχείρησης 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΜΕΔΕ της επιχείρησης 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

επιχείρησης 

23.3β 

Υπεύθυνη δήλωση (μη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα κλπ) 

23.3β 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Μπόκου Γ. για επαγγελματική διαγωγή 23.3.δ 

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 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

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: «Μπόκος Γεώργιος» 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/43938/09.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο «Επισκευές 

σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου», 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 αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 111/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 214/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό 

διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Μπόκος Γεώργιος» 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «Μπόκος Γεώργιος» 

με μέση έκπτωση 55,065% 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ (4o εκτός)                                                             Απόφ. Αρ. 334/2017 (Α.Δ.Α:6ΒΑΑΩ1Ρ-99Χ) 

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος 

των εταιρειών «SWISSPORT HELLAS SUD S.A.» και «SKYSERV Α.Ε.» 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακού Κωνσταντίνου με αρ. πρωτ.:2/43758/09-06-

2017) 

     O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/43758/09-06-2017, ως κατωτέρω: 

 ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την διόρθωση των υπ’ αριθμ. 209/2010, 210/2010, 211/2010, 212/2010, 213/2010 

Χρηματικών Καταλόγων σε βάρος της Εταιρείας Swissport Hellas Sud. 

Α. Σύντομο Ιστορικό  

Ο πρώην Δήμος Πεταλούδων είχε εκδώσει σε βάρος της εταιρείας Swissport Hellas Sud SA τους 

ακόλουθους χρηματικούς καταλόγους για τα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από τον 

Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας», ήτοι:  

i. τον υπ’ αριθμ. 209 Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη Καθαριότητας και Αποκομιδής 

Απορριμμάτων στο χώρο του Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2005 ποσού 31.001.18€ 

ii. τον υπ’ αριθμ. 210 Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη Καθαριότητας και Αποκομιδής 

Απορριμμάτων στο χώρο του Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2006 ποσού 45.356,98€ 

iii. τον υπ’ αριθμ. 211Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη Καθαριότητας και Αποκομιδής 

Απορριμμάτων στο χώρο του Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2007 ποσού 45.356,98€ 

iv. τον υπ’ αριθμ. 212Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη Καθαριότητας και Αποκομιδής 

Απορριμμάτων στο χώρο του Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2008 ποσού 45.356,98€ 

v. τον υπ’ αριθμ. 213Χρηματικό Κατάλογο για τα Τέλη Καθαριότητας και Αποκομιδής 

Απορριμμάτων στο χώρο του Αερολιμένα Ρόδου του έτους 2009 ποσού 45.356,98€ 
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Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσών είχε γίνει δυνάμει της υπ’ αριθ. 45/2007 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Πεταλούδων «Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου 

Πεταλούδων» (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ πρωτ. 2093/20-02-2007 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), στο άρθρο 22 της οποίας οριζόταν ότι τα δημοτικά τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού στον κρατικό αερολιμένα Ρόδου έχουν ως εξής:  

α) για τους στεγασμένους χώρους 12,00€/ τμ 

β) για τους μη στεγασμένους χώρους 15,00€/τμ και 

γ) για τις εταιρείες εξυπηρέτησης επιβατών 0,10€/ επιβάτη  

 

Σε βάρος των ανωτέρω χρηματικών καταλόγων η υπόχρεη εταιρεία έχει ασκήσει τις ακόλουθες 

προσφυγές, οι οποίες μετά από αναβολές συζητούνται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά 

τη δικάσιμο της 23-11-2017, ήτοι:  

i. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 743/2010 προσφυγή κατά του Δήμου Πεταλούδων, νυν 

Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 209/2010 Εγγραφής της εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του 

Δήμου για Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου 

έτους 2005, ύψους 31.001,18,   

ii. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 744/2010 προσφυγή κατά του ανωτέρω Δήμου και της 

με αριθμό 210/2010 Εγγραφής της εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη 

καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου έτους 2006, ύψους 

45.356,98, 

iii. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 741/2010 προσφυγή κατά του ανωτέρω Δήμου και της 

με αριθμό 211/2010 Εγγραφής της εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη 

καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου έτους 2007, ύψους 

45.356,98, 

iv. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 742/2010 προσφυγή κατά του ανωτέρω Δήμου και της 

με αριθμό 212/2010 Εγγραφής της εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη 

καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου έτους 2008, ύψους 

45.356,98, 

v. την από 1/10/2010 και με αριθμό κατάθεσης 745/2010 προσφυγή κατά του ανωτέρω Δήμου και της 

με αριθμό 213/2010 Εγγραφής της εταιρείας στο χρηματικό κατάλογο του Δήμου για Τέλη 

καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο του αερολιμένα Ρόδου έτους 2009, ύψους 

18.898,74. 

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω χρηματικοί κατάλογοι βεβαιώθηκαν από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. με 

αποτέλεσμα η εταιρία να μην μπορεί να εκδώσει φορολογική ενημερότητα, η τελευταία κατέβαλε στον 

Δήμο Πεταλούδων το σύνολο των ανωτέρω τελών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων πλέον όλων 

των προσαυξήσεων, ήτοι κατέβαλε το ποσό των € 205.000,00 (πλέον ή ελάττον).  

 

Εν προκειμένω θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δυνάμει του 

από 20-9-2005 Μισθωτηρίου Συμφωνητικού, η υπόχρεη εταιρία είχε προβεί στην μίσθωση από την 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) των ακολούθων χώρων εντός του Αερολιμένα της Ρόδου 

«ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αντί συνολικού μηνιαίου μισθώματος € 2.929,38 ήτοι: 

 δύο στεγασμένων χώρων 18,30 τμ και 18,50 τμ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά στεγασμένοι 

χώροι 36,80 τμ και  

 υπαίθριου – μη στεγασμένου χώρου συνολικού εμβαδού 1.680 τμ 

Β. Νομικό Μέρος 

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι ευχερής ο τρόπος με τον οποίο υπολογίστηκαν τα 

ανωτέρω τέλη δεδομένου ότι με βάση του μισθωμένους χώρους (στεγασμένοι χώροι 36,80 τμ επί € 12 ίσον € 

441,60 και υπαίθριος χώρος 1.680 τμ επί € 15 ίσον € 25.200) το συνολικό ετήσιο τέλος καθαριότητας θα 

έπρεπε να καθορίζεται στο ποσό των € 25.641,60. 

 Επειδή περαιτέρω από τα στοιχεία του φακέλου αφενός μεν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός των 

τελών καθαριότητας με βάση την τιμή €0,10 ανά επιβάτη αφετέρου είναι προφανές ότι είναι εσφαλμένος ο 

ίδιος υπολογισμός των τελών καθαριότητας στο ποσό των € 45.386 για τα έτη 2006, 2007 και 2008 αφού δεν 

δύναται να γίνει δεκτό ότι υπήρξε απόλυτη ταύτιση των επιβατών για τα ανωτέρω έτη. 
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Επειδή από το συνδυασμό των άρθρων 4 και 5 του ν. 1080/1980, 25 παρ. 12 του ν. 1828/1989 και 1 

παρ 1 του ν. 25/1975 προκύπτει ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και πρέπει να 

επιμερίζονται ανάλογα με το βαθμό χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διδάγματα της 

κοινής πείρας
62

. Η ανταποδοτική φύση του πιο πάνω τέλους έχει ακριβώς την έννοια ότι η επιβολή του και 

ιδίως το ύψος του συναρτάται με την αναλογία εξόδων – εσόδων που προκαλούνται από την λειτουργία της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά και ιδίως με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον συγκεκριμένο αποδέκτη 

τους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τούτο έχει την έννοια, ότι η επιβολή του τέλους αυτού παραβιάζει τόσο 

την αρχή της ισότητας όσο και αυτή καθ’ εαυτή την έννοια της ανταποδοτικότητας, όταν δεν συνδέεται με 

την παροχή ανάλογων – αντίστοιχων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα, δε, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 

25/1975 επιβάλλει την λήψη υπόψη της ανταποδοτικότητας που πρέπει να διέπει τη σχέση τέλους και 

παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Επειδή εν προκειμένω, οι ανωτέρω τιμές των τελών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων 

είναι πέρα από κάθε έννοια ανταποδοτικότητας αφού δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη μεταξύ του 

επιβαλλόμενου τέλους και της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλ’ αντιθέτως αφενός μεν καθορίζονται εντελώς 

αυθαίρετα και απολύτως δυσανάλογα αφετέρου δε υπολογίζονται κατά τρόπο ασαφή και απροσδιόριστο. 

Χαρακτηριστικό του αυθαίρετου καθορισμού των τελών καθαριότητας που αναφέρονται στην υπ’ αριθμόν 

45/2007 απόφαση του Δήμου Πεταλούδων είναι ότι ενώ η υπόχρεη εταιρία καλείτο να καταβάλλει ετήσιο 

μίσθωμα € 35.152,56 (δηλαδή € 2.929,58 επί 12 μήνες) την ίδια στιγμή επιβαρυνόταν με ετήσια τέλη 

καθαριότητας € 45.386, δηλαδή τα επιβαλλόμενα τέλη ήταν κατά € 10.000 ακριβότερα από το καταβλητέο 

μίσθωμα! 

Επειδή, θα πρέπει ιδιαίτερα να ληφθεί υπ’ όψιν από την Οικονομική Επιτροπή ότι όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία του φακέλου, και συγκεκριμένα από την υπ’ αριθμ. 95/2008 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πεταλούδων, οι ισχύουσες τιμές προ του έτους 2008 ήταν οι εξής: 

«Για χώρους άλλης χρήσης οι οποίοι βρίσκονται στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» όπου η 

αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται συχνότερα αλλά και ο όγκος τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουν 

εμβαδόν μέχρι 6000 τ.μ. 3,81 €/τ.μ. και άνω των 6000  τ.μ. 2,34 €/τ.μ.» 

  

Επιπροσθέτως, με βάση την ως άνω απόφαση, οι ισχύουσες τιμές από το έτος 2008 ήταν οι εξής:  

«Για χώρους άλλης χρήσης οι οποίοι στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» όπου η αποκομιδή των 

απορριμμάτων γίνεται συχνότερα αλλά και ο όγκος τους είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουν εμβαδόν μέχρι 6000 

τ.μ. 4,57 €/τ.μ. και άνω των 6000 τ.μ. 2,81 €/τ.μ.» 

 

Επειδή με βάση τα ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα από 2005 έως και 

2009, ο Δήμος Πεταλούδων είχε καθορίσει εντελώς διαφορετικές (πολύ χαμηλότερες τιμές) οι οποίες δεν 

έχουν καμία απολύτως σχέση με τις τιμές που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 45/2007 απόφασή του (άρθρο 

22).  

 

Επειδή κατά συνέπεια με βάση τους χώρους που μίσθωνε η υπόχρεη εταιρία από την ΥΠΑ ήτοι 

συνολικά  1.716,80 τμ (36,80 τμ στεγ. Χώροι και 1.680 τμ υπαίθριοι)   προκύπτει ότι σύμφωνα με τα όσα 

περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 95/2008 απόφαση του Δήμου Πεταλούδων, η υπόχρεη θα έπρεπε να 

καταβάλλει τα ακόλουθα ποσά:  

1. για τα έτη 2005, 2006 και 2007, θα έπρεπε να καταβάλλει ετησίως το συνολικό ποσό των € 

6.541,01 (δηλαδή 1.716,80 τμ επί € 3.81) 

2. και για τα έτη 2008 και 2009 θα έπρεπε να καταβάλλει ετησίως το συνολικό ποσό των € 

7.845,77 (δηλαδή 1.716,80 τμ επί € 4,57) 

Επειδή θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι και οι επόμενοι χρηματικοί κατάλογοι για τα έτη 2010 και 

έπειτα έγιναν αρχικά με βάση τις τιμές της υπ’ αριθμόν 95/2008 απόφασης και όχι της 45/2007 και στη 

συνέχεια μετά το 2012 με τις νεώτερες μειωμένες τιμές.  

 

Επειδή ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση των ανωτέρω ασκηθεισών 

προσφυγών οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Δήμος Ρόδου θα υποχρεωθεί να αποδώσει το σύνολο των 

καταβληθέντων χρημάτων που υπερβαίνουν τα τέλη υπολογιζόμενα με βάση την απόφαση 95/2008 και 

μάλιστα με τον νόμιμο τόκο από της καταβολής.  

 

                                                 
62 4171/2001, 15961/2001 ΔΠρωτΑθ.   
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Προς αποφυγή της ανωτέρω επιζήμιας περίπτωσης για τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου θεωρούμε 

ότι υπό τον ρητό όρο της μη απόδοσης χρημάτων από τον Δήμο στην εταιρία, θα πρέπει να επέλθει 

εξωδικαστικός συμβιβασμός ως ακολούθως: 

    Να γίνει διόρθωση των επιδίκων χρηματικών καταλόγων (209, 210, 211, 212 και 213/2010) με 

βάση τις τιμές που προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν 95/2008 απόφαση του πρώην Δήμου 

Πεταλούδων και σύμφωνα με τους χώρους που μίσθωνε η υπόχρεη εταιρία στον Αερολιμένα της 

Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» από την ΥΠΑ κατά το χρονικό διάστημα από 2005 έως και 2009.  

    Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει υπέρ της υπόχρεης εταιρίας, μετά την αφαίρεση από 

το καταβληθέν χρηματικό ποσό των νέων – διορθωμένων χρεώσεων, να συμψηφισθεί με επόμενες 

χρεώσεις τόσο της υπόχρεης – προσφεύγουσας εταιρίας όσο και άλλων συνδεδεμένων εταιριών 

του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στον ανωτέρω Αερολιμένα, μετά από εκχώρηση της 

σχετικής απαίτησης καθώς και να εξευρεθούν άλλοι τρόποι συνεργασίας επ’ ωφελεία αμφοτέρων 

των πλευρών.  

    Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ρόδου δεν υποχρεούται στην απόδοση κανενός χρηματικού ποσού 

πέραν του ανωτέρω συμψηφισμού και άλλων τρόπων συνεργασίας». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Γιαννακού Κωνσταντίνου) 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/43758/09-06-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, λόγω αρμοδιότητας. 

 

 

 
ΘΕΜΑ (5o εκτός)                                                                    Απόφ. Αρ. 335/2017 (Α.Δ.Α: 6ΦΡΘΩ1Ρ-Ρ6Ν) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 16/44125/12-06-2017) 

  

Ο  Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (29/05/2017) του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/44125/12-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» 

 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «Σαββάκης Κλήμης και 

ΣΙΑ Ε.Ε. » με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά (Εκσκαφές-καθαιρέσεις - Επανεπιχώσεις) : 58% 

Σκυροδέματα : 58% 

Τοιχοποιιες - Επιχρίσματα - Κιγκλιδωματα : 58% 

Επενδύσεις - Επιστρώσεις : 58% 

Χρωματισμοί : 58% 
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Ηλεκτρομηχανολογικά : 58% 

και ποσό προσφοράς 21.897,78 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 58,000%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 18.557,44 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.340,34 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 21.897,78 € 

Απρόβλεπτα 15% : 3.284,67 € 

Μερικό Σύνολο Π1 : 25.182,45€ 

Αναθεώρηση : 17,57€ 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 25.200,02 € 

ΦΠΑ 24% : 6.048,00€ 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 31.248,02 € 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Σαββάκης Κλήμης και ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της  Προέδρου της  Επιτροπής Διαγωνισμού  κ. Καμπουράκη Κυριακής) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα 

εκτελέσει το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα, 29 του 

μηνός Μαΐου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/33483/09-05-2017, ΑΔΑ: 

75ΚΧΩ1Ρ-ΣΘΘ), περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος αναπληρώνοντας λόγω απουσίας (άδεια) την 

κα Κεφάλα Βασιλείας.  

2) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος, 

3) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος (1
ο
 αναπληρωματικό μέλος) 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμόν 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 117/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

 Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο, προσήλθαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι 

προσκομίζοντας στοιχεία της ταυτότητος τους για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης).  Πάνω σε κάθε φάκελο (στον οποίο περιέχονται φάκελος 

δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) ανεγράφη από 

την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως τους, ως παρακάτω: 

 

 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθμός εγγυητικής Τ.Μ.Ε.Δ.Ε 

1 ΜΠΟΚΟΣ ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  61132/25-5-2017 

2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 61141/26-5-2017 

3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 61090/18-5-2017 

4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61053/11-5-2017 
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5 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε 61133/25-5-2017 

6 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 61059/15-5-2017 

7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 61129/24-5-2017 

 

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε 

την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. Αριθμός εγγυητικής 

ΤΜΕΔΕ 

8 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  Αρ.16/39704/29-05-2017 61074/16-5-2017 

9 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρ.16/39741/29-05-2017 61087/18-5-2017 

10 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Αρ.16/39783/29-05-2017 61081/16-5-2017 

11 VAST-MAKE I.K.E Αρ.16/39812/29-05-2017 61030/10-5-2017 

12 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε Αρ.16/39838/29-05-2017 61016/09-5-2017 

13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Αρ.16/39841/29-05-2017 61071/15-5-2017 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν 

σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η 

επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα 

αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι 

φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης 

στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής 

επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. Από 

τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε διαγωνιζόμενο, ο αριθμός ΜΕΕΠ 
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με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος και το ποσό εγγύησης).  

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’αρ. 16/40046/29-5-2017 

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων.  

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 29/05/2017 (το υπ’ αρ. 261/29-

05-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου 16/40156/29-05-2017) με το 

οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της εργοληπτικής 

επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά (Εκσκαφές-καθαιρέσεις - Επανεπιχώσεις) : 58% 

Σκυροδέματα : 58% 

Τοιχοποιιες - Επιχρίσματα - Κιγκλιδωματα : 58% 

Επενδύσεις - Επιστρώσεις : 58% 

Χρωματισμοί : 58% 

Ηλεκτρομηχανολογικά : 58% 

 

και ποσό προσφοράς 21.897,78 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 58,000%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ Ι :  Π ΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤ ΙΚΩΝ  

 
 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟς ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ/CPV 45431000-7 ΑΔΑΜ:17PROC006159062 ΑΔΑ:75ΚΧΩ1Ρ-ΣΘΘ 

  

α/α Επωνυμία Στοιχεία ταυτότητας εκπροσώπου 

Πτυχίο 
Εγγυητική 

συμμετοχής 
Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία:  Τάξη:  Α1 και άνω 

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.200,00 €, μέχρι 

29/12/2017 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Μέση 
Έκπτωση 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΟΙΧ-ΕΠΙΧΡ-
ΚΙΓΚΛ 

ΕΠΕΝΔ-ΕΠΙΣΤΡ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ 

Κ
Α

Τ
Α

Θ
Ε

Σ
Η

 Σ
Τ

Η
Ν

 Ε
Π

ΙΤ
Ρ

Ο
Π

Η
 Δ

ΙΑ
Γ

Ω
Ν

ΙΣ
Μ

Ο
Υ

 

1 ΜΠΟΚΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ945813 25975 Α2 Οικοδομικά 

61132/25-05-2017 40% 

40,305% 7ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 41% 

1.200,00 € 40% 

ΑΔΑ 40% 

  42% 

  40% 

2 
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
ΑΗ950528 26720 1η  Οικοδομικά 

61141/26-05-2017 58% 

58,000% 1ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 58% 

1.200,00 € 58% 

ΑΔΑ 58% 

  58% 

  58% 

3 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ  & ΣΙΑ 

Ε.Ε 
αρ.πρ. 248756.352322/08-08-2016 
(Παρασκευή Λυριστή ΑΗ 955212) 

18780 2η Οικοδομικά 

61090/18-05-2017 47% 

46,266% 2ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 47% 

1.200,00 € 46% 

ΑΔΑ 46% 

  46% 

  46% 

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖ947217 28786 1η  Οικοδομικά 

61053/11-05-2017 28% 

24,128% 11ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 24% 

1.200,00 € 25% 

ΑΔΑ 26% 

  23% 

  27% 

5 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. - ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ ΑΕ448165 (ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ) 27447 1η  Οικοδομικά 61133/25-05-2017 41% 41,629% 5ος 
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Ο.Ε. ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 41% 

1.200,00 € 42% 

ΑΔΑ 41% 

  42% 

  41% 

6 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΕ949614 28090 1η  Οικοδομικά 

61059/15-05-2017 43% 

45,715% 3ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 45% 

1.200,00 € 46% 

ΑΔΑ 46% 

  46% 

  47% 

7 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
Σ389116 24016 1η  Οικοδομικά 

61129/24-05-2017 14% 

17,720% 12ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 14% 

1.200,00 € 15% 

ΑΔΑΜ 15% 

  22% 

  16% 
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8 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ.39704 Δευτ. 29-05-2017 ωρα 08:50 23505 1η  Οικοδομικά 

61074/16-05-2017 43% 

43,000% 4ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 43% 

1.200,00 € 43% 

ΑΔΑ 43% 

  43% 

  43% 

9 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 
αρ.πρωτ.39741 Δευτ. 29-05-2017 ωρα 09:10 27158 1η  Οικοδομικά 

61087/18-05-2017 30% 

30,986% 9ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 28% 

1.200,00 € 32% 

ΑΔΑ 32% 

  32% 

  32% 

10 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. αρ.πρωτ.39783 Δευτ. 29-05-2017 ωρα 09:28 29805 Α2 Οικοδομικά 

61081/16-05-2017 41% 

41,500% 6ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 39% 

1.200,00 € 43% 

ΑΔΑ 43% 

  42% 

  
41% 

 

11 VAST - MAKE I.K.E. αρ.πρωτ.39812 Δευτ. 29-05-2017 ωρα 09:41 29855 2η Οικοδομικά 
61030/10-05-2017 28% 

27,025% 10ος 
ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 27% 
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1.200,00 € 27% 

ΑΔΑ 27% 

  27% 

  27% 

12 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε αρ.πρωτ.39838 Δευτ. 29-05-2017 ωρα 09:54 19043 2η Οικοδομικά 

61016/09-05-2017 12% 

12,000% 13ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 12% 

1.200,00 € 12% 

ΑΔΑ 12% 

  12% 

  12% 

13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ.39841 Δευτ. 29-05-2017 ωρα 09:56 15651 2η Οικοδομικά 

61071/15-05-2017 35% 

35,908% 8ος 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 35% 

1.200,00 € 35% 

ΑΔΑ 35% 

  37% 

  37% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

α/α Ποσοστού 

Έκπτωσης 
α/α Επωνυμία 

Ποσό 

Προσφοράς (για 

εργασίες και ΓΕ 

& ΟΕ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

Έλεγχος 

Ομαλότητας 

1 2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21.897,78 € 58,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 3 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

"ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε" 
28.015,48 € 46,266% 

ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 6 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ  28.302,83 € 45,715% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 8 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 29.718,41 € 43,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 5 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. _ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ.ΟΕ 30.433,37 € 41,629% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 10 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 30.500,57 € 41,500% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 1 ΜΠΟΚΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  31.123,56 € 40,305% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.416,03 € 35,908% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

9 9 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  35.982,33 € 30,986% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

10 11 VAST-MAKE I.K.E. 38.047,18 € 27,025% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

11 4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 39.557,67 € 24,128% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

12 7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 42.899,01 € 17,720% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

13 12 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.881,02 € 12,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

α/α 

Ποσοστού 

Έκπτωσης 

α/α Επωνυμία 

Ποσό Προσφοράς 

(για εργασίες και 

ΓΕ & ΟΕ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

Έλεγχος 

Ομαλότητ

ας 

1 2 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21.897,78 € 58,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 3 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

"ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε" 
28.015,48 € 46,266% 

ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 6 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ  28.302,83 € 45,715% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 8 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 29.718,41 € 43,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 5 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. _ ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ.ΟΕ 30.433,37 € 41,629% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 10 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 30.500,57 € 41,500% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 1 ΜΠΟΚΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  31.123,56 € 40,305% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8 13 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.416,03 € 35,908% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

9 9 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  35.982,33 € 30,986% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

10 11 VAST-MAKE I.K.E. 38.047,18 € 27,025% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

11 4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 39.557,67 € 24,128% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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12 7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 42.899,01 € 17,720% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

13 12 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.881,02 € 12,000% 
ΟΜΑΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44125/12-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 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, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά (Εκσκαφές-καθαιρέσεις - Επανεπιχώσεις) : 58% 

Σκυροδέματα : 58% 

Τοιχοποιιες - Επιχρίσματα - Κιγκλιδωματα : 58% 

Επενδύσεις - Επιστρώσεις : 58% 

Χρωματισμοί : 58% 

Ηλεκτρομηχανολογικά : 58% 

 

και ποσό προσφοράς 21.897,78 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 58,000%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 18.557,44 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.340,34 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 21.897,78 € 

Απρόβλεπτα 15% : 3.284,67 € 

Μερικό Σύνολο Π1 : 25.182,45€ 

Αναθεώρηση : 17,57€ 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 25.200,02 € 

ΦΠΑ 24% : 6.048,00€ 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 31.248,02 € 
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ΘΕΜΑ (6o εκτός)                                                      Απόφ. Αρ. 336/2017 (Α.Δ.Α:ΩΝ4ΧΩ1Ρ-ΡΦ7) 

Νομική υποστήριξη του πρώην Χωρικού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδιών & Νότιας Ρόδου και νυν 

Αντιδημάρχου Μιχαήλ Παλαιολόγου και του κ. Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου ως πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο, ο 

οποίος θα παραστεί στο Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-06-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την αίτηση των κ.κ.Παλαιολόγου Μιχαήλ του 

Χρήστου και Ελευθερίου Γεωργίου του Νικολάου με αρ. πρωτ.: 2/44333/12-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλούμε όπως μας παρασχεθεί νομική υποστήριξη, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 

244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε 

μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012, από τον 

νομικό σύμβουλο του δήμου Ρόδου κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο, για υπόθεσή μας, τον πρώτο ως χωρικό τότε 

Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Λίνδου και τον δεύτερο ως Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου. Συγκεκριμένα  

με το με Α.Β.Μ. Α2013/3276 της Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, κληθήκαμε να εμφανιστούμε ενώπιον 

του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 27-05-2016, όπου πήρε αναβολή για 20/06/2017, για να 

δικαστούμε ως υπαίτιοι του ότι ο μεν ως πρώην Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Λίνδου και ο δε ως Πρόεδρος της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου, στην θαλάσσια περιοχή Ψάλτου στις 19/08/2013 και περί ώρα 17:30 από 

πρόθεση και αποδεχόμενοι τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεων μας προκάλεσαμε ρύπανση και 

υποβάθμιση στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και υποβάθμιση στο περιβάλλον γενικά. Η μη σωστή 

συντήρηση και λειτουργίας του αγωγού της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ, είχε ως αποτέλεσμα την διαρροή λυμάτων στην 

ανώτερα θαλάσσια περιοχή, προκαλώντας τη ρύπανσης της. Αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος  ήταν η 

σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση τόσο του θαλάσσιου περιβάλλοντος όσο και του περιβάλλοντος γενικά, ως 

σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και 

επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, καθόσον η αισθητική και φυσική αλλοίωση τους εξαιτίας της 

συνεχούς εκροής λυμάτων, σε συνδυασμό με τις οσμές που αναδύονταν, η δημιουργία ανθυγιεινών 

συνθηκών και η σοβαρή μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προκάλεσαν αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα ζωής και στην υγεία των γύρω κατοίκων, στους ζωντανούς οργανισμούς και γενικά στην 

οικολογική ισορροπία, καθιστώντας το θαλάσσιο περιβάλλον και  γενικά το τελευταίο, υπό την 

προαναφερθείσα έννοια, ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Κατά   παράβαση   των   άρθρων 

1,5,12,14,16,17,18,26§1,28,51,53,57,61,63,79,ΠΚ. και άρθρ.1,2,13§1
α
 (i)Ν.743/77 όπως αντικ. με Π.Δ. 

55/98.                               

  ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ. 2/44333/12-06-2017 αίτηση του κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου και κ. Ελευθερίου Γεώργιου 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, 

 Το άρθρο 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 51 του Ν. 

3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  

Ν. 4071/2012, 

 Την με αρ. 290/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΣ51Ω1Ρ-ΟΞΞ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την παράσταση του έμμισθου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου, με πάγια αντιμισθία, κ. 

Γιαννακού Κωνσταντίνου, και δίνει την εντολή και το δικαίωμα στον ανωτέρω για να παραστεί στο 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις  20/06/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή 

ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί νομικά τον πρώην χωρικό 
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Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου κ.Μιχαήλ Παλαιολόγου και τον πρώην Πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Λίνδου κ. Ελευθερίου Γεώργιο, αφού κατηγορούνται λόγω της ιδιότητάς τους ως 

πρώην Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας  Λίνδου και Πρόεδρος  της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου 

αντίστοιχα. 

 

      Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας 

τακτικής συνεδρίασης. 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                              

 

      

               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

 

3. Παρασκευάς Δημήτριος  

 

 

4. Σταυρής Μιχαήλ  

 

 

5. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

6. Καραγιάννη Μαρία 

 

 

7. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

 

 

 

                                                 
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 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

Δράκος Στέφανος 
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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”. 
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 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. 
xvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xviii 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.  
xix Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xx 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. 
xxiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
xxiiΣτο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
xxiiiΣυμπληρώνονται 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. 
xxivΣε 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. 
xxvΌταν 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”.  
xxvi Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xxvii Συμπληρώνεται 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. 
xxviiiΣύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xxixΣκόπιμο 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.  
xxxΣημειώνεται 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 ). 
xxxiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xxxii 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). 
xxxiiiΌταν 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. 
xxxivΕπισημαίνεται 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. 
xxxv 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. 
xxxvi Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xxxvii 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. 
xxxviiiΤίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
xxxixΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xlΑπό 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. 
xliΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
xliiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 
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4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

xliiiΌταν 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. 
xlivΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xlvΣύμφωνα 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. " 
xlviΤο 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.  
xlviiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xlviiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
xlixΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lΟι 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 ). 
li 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). 
liiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
liiiΣυμπληρώνεται 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. 
livΕφόσον 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). 
lv 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. 
lviΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
lviiΟρίζεται 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. 
lviiiΣύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.  4412/2016, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η 

δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 
lix Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lxΚατ’ 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). 
lxi Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxiiΤα 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. 
lxiiiΟι 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). 
lxiv Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ. 

 
lxvΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
lxviΓια 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. 
lxvii 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. 
lxviii 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 ). 
lxix 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."  
lxx Εφόσον 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. 
lxxi Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου 
(πρβλ Μέρος Ι 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 ). 
lxxiiΣυμπληρώνονται 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 
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δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
lxxiiiΣύμφωνα 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». 
lxxivΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lxxv Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
lxxvi Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
lxxvii Συμπληρώνεται 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. 
lxxix Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lxxx  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. 
lxxxi Σε 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. 
lxxxii Όταν 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. 
lxxxiv  Συμπληρώνεται 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 ). 
lxxxviii Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lxxxix  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). 
xc Όταν 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. 
xci Επισημαίνεται 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. 
xcii  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. 
xciii  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xciv  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. 
xcv Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xcvi Από 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. 
xcvii Νόμοι, 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. 
xcviii  Όταν 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. 
xcix Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
c  Σύμφωνα 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. " 
ci Το 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.  
cii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
ciii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 
παρ.2 ν. 4412/2016). 
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civ Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cv  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 ). 
cvi  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). 
cvii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cviii Συμπληρώνεται 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. 
cix Εφόσον 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. 
cxi  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cxii Ορίζεται 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. 
cxiii  Κατ’ 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. 
cxv  Τα 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). 
cxvii  Υπενθυμίζεται 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. 
cxx  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 ). 
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."  
cxxii  Εφόσον 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. 
cxxiii Συμπληρώνονται 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». 
cxxv  Η 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. 
cxxvii  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cxxviii Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016. Αναλυτικές οδηγίες 
συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, 

άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”). 
cxxixΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cxxx 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. 
cxxxiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
cxxxiiΣυμπληρώνονται 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. 
cxxxiiiΣε 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. 
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cxxxivΌταν 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”.  
cxxxvΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cxxxvi Συμπληρώνεται 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. 
cxxxvii Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cxxxviii 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.  
cxxxix 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 ). 
cxlΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
cxli 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). 
cxliiΌταν 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. 
cxliiiΕπισημαίνεται 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. 
cxlivΣύμφωνα 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. 
cxlv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxlvi 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. 
cxlviiΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxlviiiΑπό 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. 
cxlix Νόμοι, 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. 
clΌταν 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. 
cliΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
clii Σύμφωνα 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. " 
cliii Το 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.  
clivΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
clvΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
clviΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
clvii 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 ). 
clviiiΤο 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). 
clixΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
clxΣυμπληρώνεται 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. 
clxiΕφόσον 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). 
clxiiΟι 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. 
clxiii Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
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clxivΟρίζεται 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. 
clxv  Κατ’ 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). 
clxvi  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
clxvii Τα 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. 
clxviii 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). 
clxixΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 
λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
clxx 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. 
clxxi 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. 
clxxii 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 ). 
clxxiii 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."  
clxxiv Εφόσον 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. 
clxxvΣυμπληρώνονται 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). 
clxxvi 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». 
clxxvii Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
clxxviii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
clxxixΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
clxxxΓια την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016. Αναλυτικές οδηγίες 

συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, 
άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”). 
clxxxiΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
clxxxii 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. 
clxxxiiiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
clxxxivΣυμπληρώνονται 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. 
clxxxvΣε 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. 
clxxxviΌταν 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”.  
clxxxvii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
clxxxviiiΣυμπληρώνεται 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. 
clxxxix Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cxcΣκόπιμο 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.  
cxci 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 ). 
cxciiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
cxciii 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). 
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cxcivΌταν 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. 
cxcvΕπισημαίνεται 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. 
cxcvi 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. 
cxcvii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxcviii 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. 
cxcixΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
ccΑπό 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. 
cciΝόμοι, 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. 
ccii Όταν 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. 
cciiiΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
ccivΣύμφωνα 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. " 
ccvΤο 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.  
ccviΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
ccviiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
ccviiiΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ccixΟι 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 ). 
ccxΤο 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). 
ccxiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
ccxiiΣυμπληρώνεται 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. 
ccxiiiΕφόσον 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). 
ccxiv 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. 
ccxv Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
ccxviΟρίζεται 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. 
ccxvii  Κατ’ 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). 
ccxviii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
ccxix Τα 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. 
ccxx 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). 
ccxxiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
ccxxiiΓια 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. 
ccxxiiiΓια 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. 
ccxxiv 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 ). 
ccxxv 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."  
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ccxxviΕφόσον 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. 
ccxxviiΣυμπληρώνονται 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). 
ccxxviii 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». 
ccxxix Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
ccxxx Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ξεχωριστά. 
ccxxxi Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
ccxxxiiΓια την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016. Αναλυτικές οδηγίες 
συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, 

άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”). 
ccxxxiiiΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ccxxxiv 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. 
ccxxxvΣυμπληρώνονται 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. 
ccxxxviΣε 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. 
ccxxxviiΌταν 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”.  
ccxxxviiiΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
ccxxxix Συμπληρώνεται 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. 
ccxlΣύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
ccxli 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.  
ccxliiΣημειώνεται 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 ). 
ccxliiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
ccxliv 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). 
ccxlvΌταν 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. 
ccxlviΕπισημαίνεται 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. 
ccxlvii 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. 
ccxlviii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
ccxlix 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. 
cclΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
ccliΑπό 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. 
ccliiΝόμοι, 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. 
ccliiiΌταν 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. 
cclivΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cclvΣύμφωνα 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) 
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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. " 
cclviΤο 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.  
cclviiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cclviiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
cclixΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cclx 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 ). 
cclxi 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). 
cclxiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cclxiiiΣυμπληρώνεται 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. 
cclxivΕφόσον 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). 
cclxv 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. 
cclxviΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cclxviiΟρίζεται 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. 
cclxviii  Κατ’ 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). 
cclxix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cclxx Τα 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. 
cclxxi 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). 
cclxxii Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 
λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
cclxxiii 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. 
cclxxiv 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. 
cclxxv 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 ). 
cclxxvi 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."  
cclxxvii Εφόσον 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. 
cclxxviiiΣυμπληρώνονται 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). 
cclxxix 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». 
cclxxxΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cclxxxiΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cclxxxiiΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


