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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: 27/20-06-2017 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 20 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. 2/46410/16-06-2017, 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 

έξι (6) μέλη και ονομαστικά: 

 

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

Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Κασσανή Ευγένιο, 6. Δράκο Στέφανο,  

 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν 

κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 2. Μουτάφη Δήμο – Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται 

από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, ο οποίος αν και κλήθηκε 

δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί,  3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από 

το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και 

κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο 

οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη 

Παναγιώτη, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

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

της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της 

Οικονομικής Επιτροπής, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου, της Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας, του 

Προϊσταμένου Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Μάγου Κυριάκου,  
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ΘΕΜΑ                           Απόφ. Αρ. 341/2017 (Α.Δ.Α: ΩΘΙ8Ω1Ρ-7ΧΒ) 

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 δέκα  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. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. 

Το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί γιατί πρέπει να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει 

οριστεί για τις 23/6/2017.  

2. Έγκριση όλων των πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα 

συνοπτικών διαγωνισμών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων 

Δήμου Ρόδου». Το θέμα είναι σημαντικό γιατί πρόκειται για την προμήθεια του ηλεκτρολογικού 

υλικού όλου του Δήμου και πρέπει να τελειώσει άμεσα. 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διενεργηθείσα, ως επείγουσα, δαπάνη από τη πάγια 

προκαταβολή ( Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ). Το θέμα θεωρείται επείγον γιατί η πάγια προκαταβολή καλύπτει 

άμεσες ανάγκες των δημοτικών ενοτήτων. 

4. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος δημότη – πολίτη (ΑΕΤΕΚ Α.Ε.) για την ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 

(ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014).  Είναι σημαντικό να συζητηθεί προκειμένου να εγκριθεί η ρύθμιση και να 

πληρώσει ο οφειλέτης.  

5. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος δημότη – πολίτη (ΓΙΑΝΝΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ) για την 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) Είναι σημαντικό να συζητηθεί προκειμένου να εγκριθεί η 

ρύθμιση και να πληρώσει ο οφειλέτης.  

6. Έγκριση για τις ανατροπές πολυετών αποφάσεων και έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων και 

αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών πολυετών έργων. Πρόκειται για ανατροπή και διάθεση ποσού για 

έργα που πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για την πραγματοποίησή τους. 

7. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου ««ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ( ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)» με προϋπολογισμό 243.940,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο αυτό είναι 

σημαντικό και πρέπει να γίνει άμεσα. 

8. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο " ΣΥΝΗΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ".  Το έργο θεωρείται άμεσης προτεραιότητας αφού πρόκειται για παιδικούς 

σταθμούς.   

9. Ορισμός  δικαστικών επιμελητών για να προβούν σε διοικητικές αποβολές από καταστήματα 

ιδιοκτησίας του δήμου Ρόδου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των διοικητικών αποβολών των 

ενοικιαστών που χρωστάνε στο δήμο και πρέπει να τελειώσει.    

10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους 

με σύναψη μισθωδοτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. Λόγω του ότι πρόκειται για παραλίες και 

ενώ η τουριστική περίοδος έχει αρχίσει πρέπει να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες.  

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των ανωτέρω θεμάτων,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δέκα  κατεπειγόντων θεμάτων στην 27
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. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 

2017.   

2. Έγκριση όλων των πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα 

συνοπτικών διαγωνισμών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων 

Δήμου Ρόδου».   

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διενεργηθείσα, ως επείγουσα, δαπάνη από τη πάγια 

προκαταβολή ( Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ).   

4. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος δημότη – πολίτη (ΑΕΤΕΚ Α.Ε.) για την ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 

(ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014  

5. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος δημότη – πολίτη (ΓΙΑΝΝΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ) για την 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014)   

6. Έγκριση για τις ανατροπές πολυετών αποφάσεων και έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων και 

αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών πολυετών έργων.   

7. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου ««ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ( ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)» με προϋπολογισμό 243.940,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   

8. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο " ΣΥΝΗΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ".    

9. Ορισμός  δικαστικών επιμελητών για να προβούν σε διοικητικές αποβολές από καταστήματα 

ιδιοκτησίας του δήμου Ρόδου.      

10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους 

με σύναψη μισθωδοτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.   

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                  Απόφ. Αρ. 342/2017 (Α.Δ.Α: 6ΩΓΘΩ1Ρ-1ΓΗ) 

Έγκριση για τις ανατροπές πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46381/16-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/46381/16-06-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  πίνακα  Αποφάσεων ανατροπών  υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.  

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

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Προμήθεια  45-6699.0003 
Προμήθεια αναλωσίμων 

Κοιμητηρίου  Ταξιάρχη και τοπικών 

εορτών 

-10.000,00 

 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, θα πρέπει απαραιτήτως να 

συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά άλλη μία αποδέσμευση 

πίστωσης ποσού 4.500,00€ στο Κ.Α.Ε 00-6453.0004, σύμφωνα με την εισήγηση του Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/47033/20-06-2017, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη 

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

 

 

A/A 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  -4.500,00€ 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/46381/16-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις 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 Προμήθεια  45-6699.0003 Προμήθεια αναλωσίμων Κοιμητηρίου  

Ταξιάρχη και τοπικών εορτών  
-10.000,00 

2 
Λοιπές 

συνδρομές 00-6453.0004  Λοιπές συνδρομές -4.500,00 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει όλες τις ανωτέρω αποφάσεις ανατροπών υποχρεώσεων 

οικονομικού έτους 2017, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι 

η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                                    Απόφ. Αρ. 343/2017 (Α.Δ.Α: 61ΨΞΩ1Ρ-5ΝΒ) 

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

ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46373/16-06-2017) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/46373/16-06-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών ως παρακάτω:   

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών: 16/45547/15-6-2017,  2/45532/15-6-2017,  

64357/9-6-2017. 

ΣΧΕΔΙΑ:1002,1004,1005,1006. 

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)»  

 

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

Προϊσταμένου του τμήματος Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1002 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  5.000,00 

2 1004 30-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  2.000,00 

3 1005 10-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  10.000,00 

4 1006 00-6453.0005 Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. Ιαματικών Πηγών  1.500,00 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, ακολούθησαν άλλες δύο 

συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/47047/20-06-2017 

η μία, και άλλη μία προφορική, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν σε αυτήν την 

απόφαση και να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία 

επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Οι συμπληρωματικές εισηγήσεις έχουν ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικών σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2017 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών. 

ΣΧΕΔΙΑ:1007,1008,1009. 

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 ).»  

 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1007 00-6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 20.000,00 

2 

1008 20-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Φωτίου Μπακίρη στην Αθήνα στις 21/6/2017 

για την συμμετοχή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Περιφέρειας Αττικής , Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 270,00 

3 

1009 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Κατσαρά Ανθή στην Αθήνα στις 21/6/2017 για 

την συμμετοχή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Περιφέρειας Αττικής , Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 270,00 
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 

 

00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  1.984,00€ 

 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/46373/16-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/47047/20-06-2017 συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

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

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1002 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 

2 1004 30-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 

3 1005 10-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 

4 
1006 00-6453.0005 

Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. Ιαματικών 

Πηγών 1.500,00 

5 
1007 00-6736.0001 

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 20.000,00 

6 

1008 20-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης του 

υπαλλήλου Φωτίου Μπακίρη στην Αθήνα στις 

21/6/2017 για την συμμετοχή του στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής , Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου 270,00 

7 

1009 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης της 

υπαλλήλου Κατσαρά Ανθή στην Αθήνα στις 21/6/2017 

για την συμμετοχή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Περιφέρειας Αττικής , Βορείυ και Νοτίου Αιγαίου 270,00 

8 

 
00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  1.984,00€ 

 

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. 344/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚΑΤΩ1Ρ-8Β1) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45927/15-06-2017) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» 

μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (06/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/45927/15-06-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το 

οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ : 63% 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ : 64% 

και ποσό προσφοράς 18.960,76 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 63,658%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 16.068,44€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.892,32€ 

Σύνολο ΣΔΕ : 18.960,76€ 

Απρόβλεπτα 15% : 2.844,11€ 

Μερικό Σύνολο Π1 : 21.804,87€ 

Αναθεώρηση : 0,00€ 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 21.804,87€ 

ΦΠΑ 24% : 5.233,17€ 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 27.038,04€ 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Κυριακή Καμπουράκη) 

 

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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

  Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη, 06 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/35400/15-05-2017, ΑΔΑ: 

64ΕΦΩ1Ρ-ΟΛΓ περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος.  

2) Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, 

3) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, αναπληρώνοντας λόγω απουσίας (άδεια) το τακτικό μέλος  

Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 207/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 226/12-5-2017 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: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», 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 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 Επωνυμία 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

εκπροσώπου 

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 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΙ930550  

2 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. ΑΗ446878  

3 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 

ΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΖ947217  

4 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΗ941992  

5 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΡΚΙΔΑΣ  ΑΕ949614 

6 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΑ802498 

7 ΜΠΟΚΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΖ945813 

 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθενός 

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, η Πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε την 

λήξη παράδοσης των προσφορών. 

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  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: 

 

Κ
α

τα
θ
εσ

η
 σ

το
 

π
ρ
ω

το
κ

ο
λ
λ
ο

 

υ
π

η
ρ
εσ

ία
ς 

8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 
αρ.πρωτ.16/41949/06-06-

2017 Τρίτη 09:16 

9 VAST-MAKE I.K.E. 

Αρ.πρωτ.16/41964 Τρίτη 06-

06-2017 09:37 

Αρ.πρωτ.16/42237 Τρίτη 06-

06-2017 09:48 
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10 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 

 

Αρ.πρωτ.16/41964 Τρίτη 06-

06-2017 09:37 

11 ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ Α.Ε. 

Αρ.πρωτ.16/42237 Τρίτη 06-

06-2017 09:48 

 

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.  

Σε αυτή την φάση αποκλείστηκε από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης η προσφορά της 

εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» λόγω απουσίας εγγυητικής επιστολής στο φάκελλο των 

δικαιολογητικών. 

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 (πλην της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ), 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 ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

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. 16/42306/06-06-2017 

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου και με το υπ’αρ. 

16/42311/06-06-2017 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων –κατάστημα Ρόδου, ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων. 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 07/06/2017 (το υπ’ αρ. 

290/07-06-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου και ως εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου .ε 

αρ.πρωτ.16/42968/07-06-2017) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Η απάντηση του ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων καταστημα Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε 

με ΦΑΞ στις 07/06/2017 (το υπ’ αρ. 32796/06-06-2017 έγγραφο και ως εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου 
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Ρόδου με αρ.πρωτ.16/ 42604/07-06-2017) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

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 «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ : 63% 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ : 64% 

και ποσό προσφοράς 18.960,76 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 63,658%. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/45927/15-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

 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 με αριθ. 226/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΦΛΩ1Ρ-ΥΥ0) 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 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» , 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ : 63% 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ : 64% 

και ποσό προσφοράς 18.960,76 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 63,658%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 16.068,44€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.892,32€ 

Σύνολο ΣΔΕ : 18.960,76€ 

Απρόβλεπτα 15% : 2.844,11€ 

Μερικό Σύνολο Π1 : 21.804,87€ 

Αναθεώρηση : 0,00€ 

Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ Π2 : 21.804,87€ 

ΦΠΑ 24% : 5.233,17€ 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 24% : 27.038,04€ 
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ΘΕΜΑ 4o                                                                    Απόφ. Αρ. 345/2017 (Α.Δ.Α: 6ΔΙΙΩ1Ρ-ΙΛΛ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

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

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

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ 

ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό (14/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

16/45924/15-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ 

ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ)», 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: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»στην εταιρεία “ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.” με μέση έκπτωση 58,846 % 

2) Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Νικολάκη Μιχαλίτσας) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Τετάρτη 

14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017  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) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος  
αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ 

(Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 119/ 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 240/12-05-2017 (ΑΔΑ ΩΓΚΔΩ1Ρ-2ΜΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» σύμφωνα με την 

οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/39367/26-05-2017 

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 το αρ. Πρωτ. 16/43944/09-06-2017 

έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    
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  ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Σαββάκη Κλήμη, μόνου 

εκπρόσωπου & διαχειριστή της εταιρίας  

                         23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας 

λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Μυριαλλή Μ. Αθανάσιου 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Σαββάκη Κλήμη  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 Μυριαλλή Μ. Αθανάσιου για 

επαγγελματική διαγωγή, μη καταδίκη σε βαρύ επαγγελματικό 

παράπτωμα 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Σαββάκη Κλήμη για επαγγελματική 

διαγωγή, μη καταδίκη σε βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα 

23.3γ 

Βεβαίωση ΤΕΕ μελών και εταιρίας (εξόφληση συνδρομών)  

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 του υπό εκτέλεση έργου 23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το ανωτέρω έργο 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη 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: «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/45924/15.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 

Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 119/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 240/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

 



   

 13 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ 

ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 58,846 % 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                            Απόφ. Αρ. 346/2017 (Α.Δ.Α: 7Δ56Ω1Ρ-5ΜΡ) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» και 

κατακύρωση αποτελέσματος  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45205/14-06-2017) 

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

έργου με τίτλο «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό 

(12/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/45205/14-06-

2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 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: «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» στην 

εργοληπτική επιχείρηση “Ανδρέας Γ. Κορκίδας ” με μέση έκπτωση 56,92% 

2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Μιχαλάκη Τσαμπίκας) 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ), σήμερα Δευτέρα 12 

του μηνός Ιουνίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Νέες 

πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 124/ 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 234/12-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό 

του έργου : «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως 
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Ρόδου» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Ανδρέας Γ. 

Κορκίδας».  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.&Υ) με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/39363/26-05-2017 

έγγραφό της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ. πρωτ. 16/42597/07-

06-2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :   

    

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο (Ανδρέα Κορκίδα) 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Κατασκευή συνδέσεων δικτύου 

αποχέτευσης» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Αθανασιάδη Γ. 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κορκίδα Ανδρέα 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ της εργολ. Επιχείρησης 

Κορκίδας Ανδρέας Γ. 

23.3β 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης κ μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εργολ. επιχείρησης 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Αθανασιάδη Γεώργιου για 

επαγγελματική διαγωγή 

23.3γ 

Βεβαίωση ΤΕΕ μέλους  

Πιστοποιητικό ΕΕΤΕΜ του Ανδρέα Κορκίδα 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 εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 

και τα υπό εκτέλεση έργα  

23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώση ανεκτελέστου για το ανωτέρω έργο 23.4,23.5,23.6,23.9 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης 

τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την 

κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: «Ανδρέας Γ. Κορκίδας».» 

 
 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/45205/14.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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 Την με αριθ. 124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 234/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Ανδρέας Γ. 

Κορκίδας»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. 

ΚΟΡΚΙΔΑΣ» με μέση έκπτωση 56,92 % 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                 Απόφ. Αρ. 347/2017 (Α.Δ.Α: 6ΠΠΟΩ1Ρ-ΛΦ2) 

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» και κατακύρωση αποτελέσματος  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/46029/16-06-2017) 

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

έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (15/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. 

πρωτ.: 16/46029/16-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων»  

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Ανάδοχος με 

το υπ΄ αριθμόν 16/39789/29-5-2017 έγγραφό του, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας 

Λινδίων», 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: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων» 

στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 54,961% 

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. Δράκου Αντώνη) 

 

 

«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα Πέμπτη 

15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Αντώνης Δράκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος  

2) Γεώργιος Περράκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, 

3) Αντώνης Ορφανός, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος 
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αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 

Δημοτικής Ενότητας Λινδίων», σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 89/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 118/24-3-2017 

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΄ αριθμόν 244/12-05-2017 (ΑΔΑ 6Ο9ΘΩ1Ρ-ΚΧΚ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων» σύμφωνα με 

την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ) με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/39325/26-05-2017 

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 το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 16/39789/29-5-

2017 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα  

(Καλοπίτα Ανδρέα), (Καλοπίτα Βάϊου) 

                         23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου 

Πόλεως Ρόδου», «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην Περιοχή 

Μαρίνας» 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Καλοπήτα Βάιου 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Καλοπήτα Ανδρέα 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 Καλοπήτα Ανδρέα για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Καλοπήτα Βάϊου για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας  23.4,23.5,23.6,23.9 

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 

με πίνακα των υπό εκτέλεση έργων 

23.4,23.5,23.6,23.9 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα 23.4,23.5,23.6,23.9 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιριών 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 2
ο
 πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας 

και εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/46029/16.06.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη,  
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 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Την με αριθ. 118/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 244/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 

πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΙΝΔΙΩΝ», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 54,961 %, 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                             Απόφ. Αρ. 348/2017 (Α.Δ.Α: 6ΔΒΤΩ1Ρ-77Τ) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 150,00€ 

για την κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)», στην τοποθεσία «Παλιόμυλος» εντός του Χ.Υ.Τ.Α. της 

νήσου Ρόδου. (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Αναστασία) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45435/14-06-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, με  αρ. πρωτ. 16/45435/14.06.2017, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου. 

1.Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και με Κ.Α. 00-6331.0001 & τίτλο: «Λοιποί φόροι 

και τέλη», έχει εγγραφεί συνολική πίστωση 1.000.000,00 ευρώ. 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών, βάσει του Τεχνικού Προγράμματος και του 

προγραμματισμού του Δήμου, θα αιτηθεί άμεσα στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου την έκδοση άδειας λειτουργίας του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)», στην τοποθεσία «Παλιόμυλος» εντός του Χ.Υ.Τ.Α. της νήσου Ρόδου. Για την 

έκδοση της εν λόγω άδειας λειτουργίας του έργου Κ.Δ.Α.Υ. απαιτείται κατάθεση ποσού 150,00 ευρώ σε 

ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄ 

αρ.: 868/Φ.14.1431/24-04-2017 Απόφαση Άδειας Εγκατάστασης για ίδρυση σε νέο κτίριο της Π.Ν.Α./ 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου/ Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΚΥΑ υπ΄αρ.: 

Φ.15/οικ.14684/914/31-12-2012 [ΦΕΚ Β΄3533/2012]). 

3. Για την πληρωμή αυτή απαιτείται 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 150,00 € 

σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001 οικονομικού έτους 2017. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
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1.   Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (150,00 €)  ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 00-6331.0001 & τίτλο: «Λοιποί φόροι και τέλη». 

2.  Να ορίσει ως υπόλογο την Αναστασία Παπαδοπούλου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, στο 

όνομα της οποίας 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.Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση του τμήματος Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών, με αρ. πρ. 16/45435/14-06-2017, 

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

  το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει την κ. Παπαδοπούλου Αναστασία, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€), σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη», 

που θα εκδοθεί για την έκδοση άδειας λειτουργίας του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)», στην τοποθεσία «Παλιόμυλος» εντός του Χ.Υ.Τ.Α. της νήσου 

Ρόδου. Το ποσό των 150,00€ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄ αρ.: 868/Φ.14.1431/24-04-2017 Απόφαση Άδειας 

Εγκατάστασης για ίδρυση σε νέο κτίριο της Π.Ν.Α./ Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου/ Τμήμα 

Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΚΥΑ υπ΄αρ.: Φ.15/οικ.14684/914/31-12-2012 [ΦΕΚ 

Β΄3533/2012]). 

 

     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 19η  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. 00-

6331.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                             Απόφ. Αρ. 349/2017 (Α.Δ.Α: 67ΔΚΩ1Ρ-4ΑΙ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/45004/13.06.2017) 

 

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

έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (13/06/2017) του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 2/45004/13-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «EΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ » 
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Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «EΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το 

οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με ποσοστό 

έκπτωσης 60%:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 60,00% 

 

και ποσό προσφοράς 22.580,72€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 60,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 16.640,18 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.995,23 

 

Σύνολο Ι : 19.635,41 

 

Απρόβλεπτα 15% : 2.945,31 

 

Σύνολο ΙΙ : 22.580,72 

 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 
 

«Πρακτικό 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
Για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ» 
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς επί 

μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 

,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)  για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ με Φ.Π.Α. 

Σήμερα την 13/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού 

Ιπποτών αρ 4 ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  τεχνικών έργων  η οποία ορίστηκε με 

την αρ 29/2017 ΑΔΑ:6ΤΓΛΩ1Ρ-8ΟΟ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται από τους:  

1 Παρασκευοπούλου Άννα ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2 Θεοχαρίδου Βασιλική ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τεχνικός  ως Μέλος  

3 Κιαουρτζής Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, ως Μέλος  

Διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά 

ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή)  ,για την ανάθεση του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ» 

βάσει της Μελέτης ΠΟΥ εγκρίθηκε με την 322/2017 απόφαση Δ.Σ.  που συντάχθηκε από τη Δ/νση 

Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου και των  όρων διακήρυξης της υπ΄αριθμ 243/2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00 € ,εγκριθείσας με την αριθμ. 216/12-05-

2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περίληψη της ως άνω διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου(www.rhodes.gr). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ . 

Την 9
η
 και 30 ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και κάλεσε τους 

επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό , όπως προσέλθουν και καταθέσουν ενώπιον 
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της Επιτροπής ,εντός σφραγισμένων φακέλων ,τις προσφορές με τα δικαιολογητικά και την εγγυητική 

συμμετοχής ,όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

Προσήλθαν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφηκαν  στο πρακτικό με σειρά προσέλευσης: 

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. Ταυτότητας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 VAST-MAKE  I.K.E. ΑΖ945064 ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ 

2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ945813 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΖ947217 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

4 ΛΙΝΑΡΔΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΑΗ955212 ΛΥΡΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΑ802498 ΜΑΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε.  2/44610/13-06-2017 

7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

 2/44660/13-06-2017 

 

Ουδεμία άλλη προσφορά κατατέθηκε. 

Στη συνέχεια, παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και 

μονογράφησαν από το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία ( 

ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία πτυχίου και μέση έκπτωση ) για κάθε διαγωνιζόμενο . 

Οι προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης ,ελέγχθηκαν ως προς  : 

 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων  

 Την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης  

 Τον έλεγχο ομαλότητας για όλες τις παραπάνω προσφορές , για κάθε μία ξεχωριστά . Όλες οι 

υποβληθείσες προσφορές ήταν ομαλές. 

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας έχει ως κατωτέρω: 

α/α  

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  

1 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 % 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 58% 

3 VAST-MAKE  I.K.E. 47% 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 42% 

5 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 37% 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  33% 

7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  30% 

 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους φακέλους και 

ξεκινώντας από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν:  

α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 Α ,Β-Ε (η ΣΤ) σύμφωνα με τη παρ 2 του άρθρου 79 

Ν.4412/16, με βάση το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 

(Τ.Ε.Υ.Δ) 
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γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας διακήρυξης στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων  

Ανακεφαλαιωτικά, στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  επτά (7) από τους οποίους έγιναν δεκτοί (7) διότι 

πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης  

Επίσης ,πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο οποίος εκτελέστηκε 

χωρίς κάποια ευρήματα  

Οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών της 

Επιτροπής. 

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 13/06/2017, κατά τη 1
η
 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 

συντάσσεται το παρόν πρακτικό βάσει του οποίου:  

1. Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ»  

Προϋπολογισμού  δαπάνης €70.000,00 € 

Ανακηρύσσεται η: «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ατομική επιχείρηση  

με έδρα : οδός Αλυτρώτων  Ελλήνων 12, Ρόδος 85133,  

      τηλ  2241027467 

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση:  60% (εξήντα επί τα εκατό)» 

  

(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.: 2/45004/13-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων,  

 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 με αριθ. 243/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΙ9Ω1Ρ-Τ0Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 60%:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 60,00% 

 

και ποσό προσφοράς 22.580,72 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 60,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 16.640,18 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.995,23 

 

Σύνολο Ι : 19.635,41 

 

Απρόβλεπτα 15% : 2.945,31 

 

Σύνολο ΙΙ : 22.580,72 
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ΘΕΜΑ 9o                                                                              Απόφ. Αρ. 350/2017 (Α.Δ.Α: 6Β90Ω1Ρ-ΟΟΖ) 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ»  

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ. 2/45843/15.06.2017) 

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

έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό (15/06/2017) του διαγωνισμού 

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 2/45843/15-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΗ» 

        Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΗ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 55,20% :  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 55,20% 

  

και ποσό προσφοράς 26.879,64€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 55,20 %. Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 19.800,88 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.564,16 

 

Σύνολο Ι : 23.365,04 

 

Απρόβλεπτα 15% : 3.504,76 

 

Αναθεώρηση 

 

: 
9,84 

Σύνολο ΙΙ : 26.879,64 

 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016»  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

Για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΗ» 
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς επί 

μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 

,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)  για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ με Φ.Π.Α  
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Σήμερα την 15/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα  επί της οδού 

Ιπποτών αρ 4 ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  τεχνικών έργων  η οποία ορίστηκε με 

την αρ 29/2017 ΑΔΑ:6ΤΓΛΩ1Ρ-8ΟΟ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται από τους:  

1 Παρασκευοπούλου Άννα ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2 Θεοχαρίδου Βασιλική ,ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  ως Μέλος  

3 Κιαουρτζής Εμμανουήλ , ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, ως Μέλος  

Διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά 

ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά , μόνο βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή)  ,για την ανάθεση του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΗ» 

βάσει της Μελέτης που εγκρίθηκε με την 244/2017 απόφαση Δ.Σ.  που συντάχθηκε από τη Δ/νση 

Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου και των όρων διακήρυξης της υπ΄αριθμ 241/2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € ,εγκριθείσας με την αριθμ. 216/12-05-

2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περίληψη της ως άνω διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου(www.rhodes.gr). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Την 9
η
 και 30 ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και κάλεσε τους 

επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό , όπως προσέλθουν και καταθέσουν ενώπιον 

της Επιτροπής ,εντός σφραγισμένων φακέλων ,τις προσφορές με τα δικαιολογητικά και την εγγυητική 

συμμετοχής ,όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

Προσήλθαν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφηκαν  στο πρακτικό με σειρά προσέλευσης: 

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. Ταυτότητας 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. 

ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 

ΑΒ947792 ΚΑΚΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΖ947217 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

3 
VAST-MAKE  I.K.E. 

ΑΖ945064 
ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ 

4 ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Ι.Κ.Ε. 

ΑΗ446878 
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ 

ΑΝΡΕΑΣ 

5 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΖ453182 
ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

6 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ945813 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΑ802498 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

8 ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΑΗ955212 
ΛΥΡΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

Αρ.Πρωτ.2/45593/ 

15-06-2017   

ώρα 09:30 

 

Ουδεμία άλλη προσφορά κατατέθηκε. 

Στη συνέχεια , παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και 

μονογράφησαν από το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία ( 

ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία πτυχίου και μέση έκπτωση ) για κάθε διαγωνιζόμενο . 

Οι προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης ,ελέγχθηκαν ως προς  : 

 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων  

 Την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης  

 Τον έλεγχο ομαλότητας για όλες τις παραπάνω προσφορές , για κάθε μία ξεχωριστά. Όλες οι 

υποβληθείσες προσφορές ήταν ομαλές. 
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Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας έχει ως κατωτέρω: 

 

α/α  

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  

1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 55,20% 

2 ΡΕΪΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 45,00% 

3 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42,38% 

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 41,40% 

5 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 29,37% 

6 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 25,00% 

7 VAST-MAKE  I.K.E. 23,00% 

8 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 19,65% 

9 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11,36% 

 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους φακέλους και 

ξεκινώντας από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν :  

α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 Α ,Β-Ε (η ΣΤ) σύμφωνα με τη παρ 2 του άρθρου 79 Ν.4412/16 

,με βάση το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ( Τ.Ε.Υ.Δ ) 

γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας διακήρυξης στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων  

Ανακεφαλαιωτικά ,στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  εννέα ( 9) από τους οποίους έγιναν δεκτοί ( 9 ) διότι 

πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης  

Επίσης ,πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο οποίος εκτελέστηκε 

χωρίς κάποια ευρήματα  

Οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών της 

Επιτροπής .. 

Σήμερα ,ημέρα Πέμπτη 15/06/2017, κατά τη 2
η
 συνεδρίαση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 

συντάσσεται το παρόν πρακτικό βάσει του οποίου :  

2. Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΗ»  
Προϋπολογισμού  δαπάνης €74.400,00 € 

Ανακηρύσσεται η : «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

με έδρα : Οσλο 13, Ρόδος 85100,  

τηλ. 22410 60365 Fax 22410 60366-7   

με την προσφερθείσα μέση έκπτωση:  55,20% (Πενήντα πέντε και 20 τα εκατό)» 

  

(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.: 2/45843/15-06-2017 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων,  

 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 με αριθ. 241/2017 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΓΩ1Ρ-Δ66) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού 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 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με την 

επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 55,20%:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 55,20% 

 και ποσό προσφοράς 26.879,64€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 55,20 %. Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 19.800,88 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.564,16 

 

Σύνολο Ι : 23.365,04 

 

Απρόβλεπτα 15% : 3.504,76 

 

Αναθεώρηση 

 

: 
9,84 

Σύνολο ΙΙ : 26.879,64 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                                    Απόφ. Αρ. 351/2017 (Α.Δ.Α: : ΩΘΡΧΩ1Ρ-ΣΔΒ) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

1.000,00€ για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου (Υπόλογος - 

υπάλληλος Τριγένη Μαρία) 

(Εισήγηση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ. 2/46246/16-06-2017) 

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

Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ.: 2/46246/16-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: « Ορισμός Υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για 

τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων έτους 2017 Δήμου Ρόδου.»  

Προκειμένου να γίνει απρόσκοπτα ο τεχνικός Έλεγχος οχημάτων του Δήμου μας (παράβολα 

υπέρ Κ.Τ.Ε.Ο.) πρέπει να ορισθεί εκ νέου μόνιμος υπάλληλος, ο οποίος θα προκαταβάλλει το 

απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.  

 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρου 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, (άρθρο 172, Ν.3463/2006 και άρθρο 72, Ν. 3852/2010) στην οποία απόφαση της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από 

την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή. Και επιπλέον να λήγει ένα 

τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του Οικονομικού Έτους.  

 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε την μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνση μας Τριγένη Μαρία 

ως υπόλογο, η οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00€), 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  
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Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».»  

(Ακολουθεί  η  υπογραφή  του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Σαρικά Εμμανουήλ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Καυσίμων  της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, με αρ. πρ. 2/46246/16-06-2017, 

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

  το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει την κ. Τριγένη Μαρία, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού χιλίων 

ευρώ (1.000,00€), σε βάρους του Κ.Α. 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)», που θα εκδοθεί για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων έτους 2017 Δήμου Ρόδου. 

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 19η  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. 00-

6142.0026, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                        Απόφ. Αρ. 352/2017 (Α.Δ.Α: 7ΦΩΧΩ1Ρ-ΖΑΘ)   

Συμπληρωματικά στοιχεία αναμόρφωσης  στην απόφαση 295/12-6-2017 της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα «Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 

οικονομικού έτους 2017». 

 (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, τμήματος προϋπολογισμού και πληροφόρησης 

με α με αρ. πρωτ.: 2/46826/19-6-2017) 

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου του τμήματος προϋπολογισμού, με αρ. πρωτ.: 2/46826/19-6-2017, ως 

κατωτέρω: 

 

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. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0028 και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού  δαπάνης 

100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.                 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-6737.0001  

2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη σχολικών μονάδων όλων των 

βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000 €, με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α 30-7326.0076 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη» προϋπολογισμού 

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

Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

3. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για την 

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

Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0028 

4. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0082 

 

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

και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  200.500 €  και   το τελικό 

αποθεματικό είναι 346.625,34€ 

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

 
 

ΕΣΟΔΑ 
   222.163.585,60 

ΕΞΟΔΑ 
    

   221.816.960,26            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          346.625,34    

 
(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα και της Δ/ντριας 

οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής της 

συμπληρωματική εισήγηση (με αριθμ. πρωτ. 2/47150/20-6-2017)  στην ανωτέρω εισήγηση, η οποία έχει 

ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/46826/19-06-2017 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6262.0003 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Ρόδου, Ιαλυσού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

2. Κ.Α 30-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Καλλιθέας,Αφάντου και Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 



   

 28 

3. Κ.Α 30-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Λίνδου και Νότιας Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

4. Κ.Α 30-6262.0006 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Πεταλουδών, Ατταβύρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 35.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

 

-Τα παραπάνω ποσά δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβαση παραχώρησης των 

παραλιών της ΕΤΑΔ με το Δήμο μας. 

 

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

εγγραφές, στην υπ΄αρ. 2/46826/19-06-2017 εισήγηση, στην υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  

370.500 €  και   το τελικό αποθεματικό είναι 516.625,34€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ    222.163.585,60 

    

ΕΞΟΔΑ 

    

   221.646.960,26            

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ          516.625,34    

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα και της Δ/ντριας 

οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/46826/19-06-2017 του τμήματος Προϋπολογισμού & 

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Τη συμπληρωματική εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 2/47150/20-6-2017 του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την υπ’ αρ. 23976/2016 ΚΥΑ 

 Το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, 

( ο κος Δράκος Στέφανος και ο  κ. Κασσανής Ευγένιος  ψήφισαν  «παρόντες») 

 

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

ετήσιου Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2017, ως εξής: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1322.0028 και τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού  δαπάνης 

100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.                 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-6737.0001  

2. Κ.Α 1321.0082 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού  

δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0051  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α  30-6142.0027 και τίτλο «Σύνταξη τεχνικού φακέλου για την ένταξη σχολικών μονάδων όλων των 

βαθμίδων στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  
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2. Κ.Α 30-7326.0076 και τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη» προϋπολογισμού 

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

Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

3. Κ.Α 64-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για την 

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

Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1322.0028 

4. Κ.Α 64-7341.0051 και τίτλο «Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 67.600 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1321.0082 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-6262.0003 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Ρόδου, Ιαλυσού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών 

2. Κ.Α 30-6262.0004 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Καλλιθέας,Αφάντου και Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

3. Κ.Α 30-6262.0005 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών περιοχής Λίνδου και Νότιας Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

4. Κ.Α 30-6262.0006 και τίτλο «Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, Πεταλουδών, Ατταβύρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 €, κατά 35.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Προμηθειών 

 

-Τα παραπάνω ποσά δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί δεν ανανεώθηκε η σύμβαση παραχώρησης των 

παραλιών της ΕΤΑΔ με το Δήμο μας. 

 

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

και τις εγγραφές, στην υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση της Ο.Ε., αυξάνεται κατά  370.500 €  και   το τελικό 

αποθεματικό είναι 516.625,34€ 

 

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

 

 

ΕΣΟΔΑ    222.163.585,60 

    

ΕΞΟΔΑ 

    

   221.646.960,26            

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

         516.625,34    

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 2o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                     Απόφ. Αρ. 353/2017 (Α.Δ.Α: ΩΙ56Ω1Ρ-43Ξ)   

Έγκριση όλων των πρακτικών επιτροπής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα 

συνοπτικών διαγωνισμών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων 

Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 16/46762/19-06-2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρόδου» 

μέσω της οποίας  διαβιβάζονται όλα τα Πρακτικά (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 
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Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη με αρ. πρωτ.: 16/46762/19-06-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών και Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 259\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης 

για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με 

προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών . 

2. Οι δέκα συνοπτικοί διαγωνισμοί έγιναν στις 07-06-2015 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από 

την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καμείρου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αφάντου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Λίνδου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου  

-TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

- Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές σε όλους 

τους διαγωνισμούς και συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

4. Στις 09-06-2017 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και συνέταξε τα 

αντίστοιχα πρακτικά στα οποία φαίνονται οι  προσωρινοί ανάδοχοι ως εξής: 

1. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

2. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 
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α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

3. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

4. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καμείρου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

5. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

6. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

7. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αφάντου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

8. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

9. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Λίνδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

10.Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α  

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους  και δεν υποβλήθηκε 

καμία ένσταση. 

Στην συνέχεια Η Επιτροπή κάλεσε τους Προσωρινούς Αναδόχους να προσκομίσουν τα 

προβλεπόμενα από τις Διακηρύξεις Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

5. Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η  

Επιτροπή αξιολόγησης  διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και συνέταξε τα αντίστοιχα 

πρακτικά. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α)  Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

 β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

 γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών      

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 
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δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

 

Β. Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ όπως παρακάτω: 

1. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

2. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

3. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

4. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καμείρου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

5. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

6. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

7. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αφάντου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

8. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

9. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Λίνδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

10.Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου  
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α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Ρόδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-2017, 

ημέρα  Παρασκευή , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
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2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ρόδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: α)για 

την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα  19-06-2017, 

ημέρα Δευτέρα συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ρόδου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 
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οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

     Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-

2017, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       
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Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: 

α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017 , 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

       Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-

2017, ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλούδων 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους.  

 

 



   

 38 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Πεταλουδών Δήμου Ρόδου ως προσωρινό 

μειοδότη: α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017 , 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Πεταλουδών Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017 

, ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 
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228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Καμείρου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 



   

 40 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικων προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καμείρου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: 

α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017, 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καμείρου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

       Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-

2017 , ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

     Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-

2017, ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  
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1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αταβύρου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: 

α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017, 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αταβύρου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           
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Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

   Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-

2017, ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             
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Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις: 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: 

α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017, 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
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1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε 

με την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 
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α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: 

α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017 , 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-

2017 , ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους 

φακέλους των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 

2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 
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δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικων προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 
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δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό 

μειοδότη: α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017, 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Λίνδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 
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ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Λίνδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη: 

α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού των 

2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017, 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Λίνδου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής 

Ενότητας Νότιας Ρόδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  
1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 07-06-2017, 

ημέρα  Τετάρτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 
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228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-06-

2017, ημέρα  Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για 

την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. TOP ELECTRONIC COMPONETS 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η επιτροπή στους ενδιαφερόμενους. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-06-2017, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου 

Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες με 

αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον 

διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό 

μειοδότη: α)για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 
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ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. και β) για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω γνωστοποίησε η Επιτροπή στους Προσωρινούς Μειοδότες  και τους κάλεσε να 

προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 19-06-2017, 

ημέρα ……………., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 228\2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των προσωρινών αναδόχων για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια 

Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι οι δύο προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου ως ανάδοχο:  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του ποσού 

των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί 

του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

Η απόφαση της ΟΕ για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 

Οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά 

οποιουδήποτε σταδίου του διαγωνισμού και η οποία θα κωλύει την υπογραφή της σύμβασης μέχρι αυτή 

να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων  και την ΟΕ.  

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής των διαγωνισμών) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

1. Την υπ’ αριθμ. 16/46762/19.06.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών για 

την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017 Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ρόδου», μέσω 

της οποίας διαβιβάζονται τα Πρακτικά των διαγωνισμών 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)», 

 τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η 

ομοειδών δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

 Την με αρ. 341/2017 με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017  των δέκα Δημοτικών Ενοτήτων 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που 

συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα Πρακτικά (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Αξιολόγησης 

Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών και ελέγχου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης) των Επιτροπών διενέργειας των δέκα συνοπτικών διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 
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Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα των ανωτέρω δέκα συνοπτικών διαγωνισμών, ως εξής:  

 

1. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

2.  Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού 

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

3. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

4. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καμείρου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

5. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

6. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

7. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αφάντου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

8. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 

 

9. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Λίνδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α 
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10. Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου  

α) για την ομάδα των καλωδίων στην εταιρεία TOP ELECTRONIC COMPONETS αντί του 

ποσού των 2.112,27 € με το Φ.Π.Α. 

β) και για τις ομάδες Λαμπτήρων και Ιστών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. αντί του ποσού των 62.482,61€ με το Φ.Π.Α» 

 

 
ΘΕΜΑ 3o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                  Απόφ. Αρ. 354/2017 (Α.Δ.Α: 6ΩΠΔΩ1Ρ-ΖΜΥ)   

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διενεργηθείσα, ως επείγουσα, δαπάνη από τη πάγια 

προκαταβολή ( Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ) 

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

2/46795/19-06-2017) 

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου του τμήματος λογιστηρίου, με αρ. πρωτ.: 2/46795/19-6-2017, με θέμα:   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή ( Δ.Κ ΙΑΛΥΣΟΥ)  

       Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

 Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

 Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

 Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 270/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

 Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της δαπάνης και 

τα παραστατικά της προς έγκριση: 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, βάσει όλων των ανωτέρω, ΚΑΘΩΣ 

ΕΠΕΙΓΕΙ, ώστε να αναπληρωθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού , αποκατασταθεί 

στο αρχικό της ύψος, ούτως ώστε να μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα στον υπόλογο- Πρόεδρο της 

Τ.Κ. Ιαλυσού για να πραγματοποιήσει και άλλες επείγουσες δαπάνες. 

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

λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

1876 6-6-2017 ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

047071708 70-6662.0002 354,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/46795/19-06-2017 του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δαπάνη:   

   Αρ. 

Ημ. 

Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

1876 6-6-2017 ΨΑΓΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

047071708 70-6662.0002 354,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ 

ΟΜΒΡΙΩΝ 

ώστε να αναπληρωθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού , να  αποκατασταθεί στο 

αρχικό της ύψος, και να μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα στον υπόλογο- Πρόεδρο της Τ.Κ. Ιαλυσού 

για να πραγματοποιήσει και άλλες επείγουσες δαπάνες. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 4o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                   Απόφ. Αρ. 355/2017 (Α.Δ.Α: 6ΚΨΓΩ1Ρ-0ΚA)   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος δημότη – πολίτη (ΑΕΤΕΚ Α.Ε.) για την ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 

(ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/46716/19-

06-2017) 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου του τμήματος  Ταμείου, με αρ. πρωτ.: 2/46716/19-6-2017, η οποία έχει ως 

εξής:   

 

« ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/46313/16.6.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΑΕΤΕΚ ΑΕ »  

Έχοντας υπόψη: 

Τον Ν.4152/2013 άρθρο 1. Παρ.Α, υποπαρ. Α2 (πάγια ρύθμιση). 

Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή διευκολύνσεων 

και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

Τα στοιχειά διακανονισμού 3289 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή του 

προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 83.392,03 € πλέον προσαυξήσεων. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΕΤΕΚ ΑΕ » με ΑΦΜ 

998777286 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 83.392,03 € πλέον προσαυξήσεων, σε 

δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις (προκαταβάλλοντας έναντι της ρυθμίσεως το ποσό των 26.400,00€)».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της ταμία του Δήμου κας Κατσαρά Ανθής) 

        
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,  
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/46716/19-6-2017 του τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα. 

 Τον Ν.4152/2013 άρθρο 1. Παρ.Α, υποπαρ. Α2 (πάγια ρύθμιση). 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΕΤΕΚ ΑΕ » με ΑΦΜ 998777286 για το 

σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 83.392,03 € πλέον προσαυξήσεων, στη ρύθμιση  

ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) και την καταβολή του   ποσού 

αυτού σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις (προκαταβάλλοντας έναντι της ρυθμίσεως το ποσό των 

26.400,00€).  

 

 
ΘΕΜΑ 5o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                     Απόφ. Αρ. 356/2017 (Α.Δ.Α: 7ΝΔΥΩ1Ρ-ΞΙ2)   

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος δημότη – πολίτη (Γιαννιού Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε) για την 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών τους στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του 

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/46713/19-

06-2017) 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου του τμήματος  Ταμείου, με αρ. πρωτ.: 2/46713/19-6-2017, η οποία έχει ως 

εξής:   

 

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. 

Σχετ.  : Η υπ΄αρ. πρωτ. 2/46314/16.6.2017 αίτηση της  εταιρείας «ΓΙΑΝΝΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ »  

Έχοντας υπόψη: 

Τον Ν.4152/2013 άρθρο 1. Παρ.Α, υποπαρ. Α2 (πάγια ρύθμιση). 

Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή διευκολύνσεων 

και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

Τα στοιχειά διακανονισμού 3288 του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωσή του 

προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 51.969,69 € πλέον προσαυξήσεων. 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ 

ΟΕ» με ΑΦΜ 998778836 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 51.969,69 € πλέον 

προσαυξήσεων, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις (προκαταβάλλοντας έναντι της ρυθμίσεως το ποσό των 

18.800,00€)».  

(Ακολουθεί η υπογραφή της ταμία του Δήμου κας Κατσαρά Ανθής) 

        
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/46713/19-6-2017 του τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
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 Την αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα. 

 Τον Ν.4152/2013 άρθρο 1. Παρ.Α, υποπαρ. Α2 (πάγια ρύθμιση). 

 Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00€ και έως των 150.000,00€). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Εγκρίνει   την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ » με ΑΦΜ 

998778836 για το σύνολο των  βεβαιωμένων ποσών ύψους 51.969,69 € πλέον προσαυξήσεων, στη 

ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014) και την καταβολή του   

ποσού αυτού σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις (προκαταβάλλοντας έναντι της ρυθμίσεως το ποσό των 

18.800,00€).  

 

 

ΘΕΜΑ 6o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                  Απόφ. Αρ. 357/2017 (Α.Δ.Α: ΩΓ3ΦΩ1Ρ-ΠΓ3)   

Έγκριση για τις ανατροπές πολυετών αποφάσεων και έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων και 

αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών πολυετών έργων  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/46952/20-06-2017) 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου του τμήματος λογιστηρίου, με αρ. πρωτ.: 2/46952/20-6-2017, με θέμα:   

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης και Απόφασης Ανατροπής  

οικονομικού έτους 2017 για Πολυετές.  

ΣΧΕΤ : Με το υπ΄αριθ. πρωτ.2/46664/19-6-2017 αίτημα του τμήματος Προμηθειών . 

 Μετά την  από 22/5/2017 και αριθ. 57654 ΦΕΚ ,  το πρωτογενές αίτημα κάθε διαδικασίας θα πρέπει να 

προηγείται της ανάληψης υποχρέωσης . Στις 12/5/2017 έγινε ανάληψη   υποχρέωσης  Πολυετούς  στον 

Κ.Α. 70-6262.0003 για Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης ( Μπάρες , υπολογιστές )  για το έτος 

2017 το ποσό των 17.000,00 € και για το έτος 2018 το ποσό των 4.800,00 €  χωρίς να έχει προηγηθεί η  

καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος με συνέπεια να βλάπτεται η νομιμότητα της διαδικασίας και 

λόγο του κατεπείγοντος της συντήρησης παρακαλούμε για την έγκριση των παρακάτω πινάκων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες, υπολογιστές) για  το έτος 2017 

το ποσό των 17.000,00€  

-17.000,00 

2 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες, υπολογιστές) για  το έτος 2018 

το ποσό των  4.800,0€  

- 4.800,00 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 

 

 

Α/Α 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 

Κ.Α. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες, υπολογιστές) για  το έτος 2017 το 

ποσό των 17.000,00€  

17.000,00 

2 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες, υπολογιστές) για  το έτος 2018 το 

ποσό των  4.800,0€  

 4.800,00 

 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 )» .                                                                       

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

λογιστηρίου κας Κλαδογένη Ανθούλας) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,  

  
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/46952/20-06-2017 του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Εγκρίνει τις ανατροπές πολυετών δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών έτους 2017, 

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: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες , υπολογιστές ) για  το έτος 2017 το 

ποσό των 17.000,00€  

-17.000,00 

  2 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες , υπολογιστές ) για  το έτος 2018 το 

ποσό των  4.800,0€  

- 4.800,00 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες, υπολογιστές) για  το έτος 2017 το 

ποσό των 17.000,00€  

17.000,00 

2 Συντήρηση  70-6262.0003 

Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες, υπολογιστές) για  το έτος 2018 το 

ποσό των  4.800,0€  

 4.800,00 

 

 

 
ΘΕΜΑ 7o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                    Απόφ. Αρ. 358/2017 (Α.Δ.Α: 7ΣΟΤΩ1Ρ-Α0Τ)   

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)» με προϋπολογισμό 243.940,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/46808/19-06-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/46808/19.06.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός σχεδίου)», 

ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)» με προϋπολογισμό 243.940,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 30-7323.0008  και πίστωση  # 243.940,00# 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 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

για τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/46808/19-06-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και 

Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου,  

 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. 341/2017 με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου 

(εντός και εκτός σχεδίου)», 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  

  
i
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: 

 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)» Εκτιμώμενης αξίας 196.725,51 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 
ii
 

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.
 iii

 

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.
iv
 

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) ............................
v
 

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
vi
 
vii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
viii

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 …/…/…
ix
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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 : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
x
 

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,
xi
 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 
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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 
xii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής
xiii

 .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
xiv

, 
xv

 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
xvi

.  

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,
xvii

 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 
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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, 
xviii

 

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. 
xix

 

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 
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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. 

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 περισσότερες 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 
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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»,
xx

 

 - 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 ).
xxi

 

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
xxii

, 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 
xxiii

 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xxiv

 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. 
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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.  31/27-1-2017  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ Κ.Α. 30-7323.0008 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 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

Τίτλος του έργου 
Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ   ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ)»  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  196.725,51 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 144.655,50€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 26.037,99€ 

Απρόβλεπτα
xxvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.604,02€, 

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
xxvii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 428,00 σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 

4412/2016. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
Η πόλη της Ρόδου στις οδούς : Ερυθρού Σταυρού, Καρανικόλα, Αμφιτρίτης, Λεμεσού, Αιγαίου, Ζαννή, 

Μυτιλήνης, Χίου, Λάρνακας, Μόρφου, τμήμα Αγίας Σοφίας, τμήμα Αγίων Αναργύρων, τμήμα Ν. 

Βολονάκη. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των οδών 

της πόλης της Ρόδου. Συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες χωματουργικές για την απόξεση και καθαίρεση 

παλαιών οδοστρωμάτων και στη συνέχεια εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεις και διαγράμμισης 

των οδών. 

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 
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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 360 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης
xxviii

.  

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. 
xxix

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xxx

 

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 3.934,51ευρώ. 
xxxi

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

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

τον οποίο απευθύνεται.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 

περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν 

αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.  
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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)
xxxii

 

16.1 ΔΕΝ 
xxxiii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
xxxiv

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

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

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

χωρίς ΦΠΑ. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Δεν απαιτείται.
xxxv

 

 

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 

xxxvi
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
xxxvii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 
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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
xxxviii

 και στον Ελληνικό Τύπο
xxxix

, 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
xl
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.
xli,

 

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 
xlii

 

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

οικονομικού φορέα, 

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

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

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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
:xliii

 

(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, 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 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.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
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μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 

στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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
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(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
xlvi

 

(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. 
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Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 

ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για 

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις 

που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία 

εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

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. 
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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)
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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  

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. 

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 
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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. 

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
xlix

 

στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

(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 χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(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). 

(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 I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
l
 

 

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.  

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  
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(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
li
 

 

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 
lii
: 

- 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. 
liii

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας .
liv
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- 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).
lv
 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός  φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β)  εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 

2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 

95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

λογιστικά 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. 
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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. 389/25 -05-

17 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.   

 

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-

7323.0008, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

ΘΕΜΑ 8o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                   Απόφ. Αρ. 359/2017 (Α.Δ.Α: ΩΩΥ1Ω1Ρ-1Θ0)   

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» και κατακύρωση αποτελέσματος            

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/46754/19-06-2017) 

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

έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ"», μέσω της οποίας  

διαβιβάζεται το 2
ο
 Πρακτικό (19/06/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη με αρ. 

πρωτ.: 16/46754/19.06.2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις παιδικών 

σταθμών Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

     «Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου» στην εταιρεία “ΕΡΓΟΝ   

     ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε” με μέση έκπτωση 45,043% 

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.Σφυρίου Μιχαήλ) 

 

«2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Δευτέρα  19 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2017  οι παρακάτω: 

1) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως 

Πρόεδρος   

2)Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου , ως μέλος  

3) Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως 

μέλος, 
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αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Συντηρήσεις 

παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου,του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 114/ 24-3-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συνήλθαμε  σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης. 

Με την αριθ. 232/12-05-2017 (ΑΔΑ  ΨΩΗΓΩ1Ρ-Ι3Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου : «Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου» σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «EΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε ». 

Με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/39322/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κλήθηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος  να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης και  με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/39793/29-05-2017  έγγραφό της η εταιρεία «EΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ                         

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικά Μητρώα (Βάιου Καλοπήτα), (Ανδρέα Καλοπήτα 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ εταιρείας 23.3β 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

Ενημερότητα ΙΚΑ έργων «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου 

Πόλεως Ρόδου», «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή 

Μαρίνας(Οδοί Μαύρου-Τηλιακού». 

23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Βάιου Καλοπήτα 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Ανδρέα Καλοπήτα  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 Βάιου Καλοπήτα για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Ανδρέα Καλοπήτα 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 

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

 

Η ΕΔΔ διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη    και σε ισχύ 

κατά το χρόνο κατάθεσής τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2  της διακήρυξης η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο 

πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και εισηγείται  την κατακύρωση της 

σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «EΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» 

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

Η έγκριση του  2
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου» στην εταιρεία 

«EΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» με μέση έκπτωση45,043 %.» 

 
(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, 

1. Την υπ’ αριθμ. 16/46754/19.06.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών για το 

έργο  «Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου», μέσω της οποίας διαβιβάζεται  το 

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. 341/2017 με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός 

ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης» 

 Την με αριθ. 114/2017 (ΑΔΑ: 7ΣΤΤΩ1Ρ-69Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 232/2017 (Α.Δ.Α.:ΨΩΗΓΩ1Ρ-Ι3Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός μειοδότης η 

εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
Ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία  «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση έκπτωση 45,043% 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                                  Απόφ. Αρ. 360/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚΓΕΩ1Ρ-Η58)   

Έγκριση αμοιβών δικαστικών επιμελητών για να προβούν σε διοικητικές αποβολές από 

καταστήματα ιδιοκτησίας του δήμου Ρόδου              

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών, τμήμα Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου με αριθμ. 

2/47208/20-06-2017)  

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, του τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου, με αρ. πρωτ.: 

2/47208/20-6-2017, ως εξής:   

 

« ΘΕΜΑ : Έγκριση «Αμοιβών δικαστικών επιμελητών»   

    Προκειμένου να συνεχιστεί και ολοκληρωθεί η διαδικασία των «Βίαιων Αποβολών» των 

αυθαίρετων κατόχων από τα καταστήματα που εκμισθώνει ο Δήμος Ρόδου, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε τις αμοιβές, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που ορίζει ο νόμος συμπεριλαμβανομένων των 

λοιπών εξόδων (κλειδαριές, λουκέτα κλπ), των δικαστικών επιμελητών κ. Καρακοπούλου Ελένης, κ. 

Καρακόπουλου Μιχαήλ, κ. Συντάγγελου Τσαμπίκου και κ. Κοκκίνου Αλεξάνδρας, για τα καταστήματα 

της Νέας αγοράς με αρ. 102 και αυθαίρετο κάτοχο τον κ. Αναμουρλή Εμμανουήλ, το με αρ. 91 στη Νέα 

Αγορά με αυθαίρετο κάτοχο την εταιρία Μιχελαράκη Φ. & Σια ΟΕ, το με αρ.115 στη Νέα Αγορά με 

αυθαίρετο κάτοχο τους Χάσκα Μιχαήλ-Αναμουρλή Εμμανουήλ, το κατάστημα στην Χονδρική 

Λαχαναγορά με αρ. 8 με αυθαίρετο κάτοχο την εταιρία ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ, στην Κρεμαστή 

το κατάστημα με την ονομασία «CLASSICO» και αυθαίρετο κάτοχο την εταιρία ΑΦΟΙ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ 

– Γ. ΔΟΥΛΟΣ ΟΕ,  στην Κρεμαστή το κατάστημα με την ονομασία «KAHLUA» και αυθαίρετο κάτοχο 

τον κ. Συμιανάκη Νικόλαο  και στην Ελεούσα το κατάστημα με αυθαίρετη κάτοχο την κ. Γιορδαμνή 

Μαρία». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/47208/20-6-2017 του τμήματος Ακίνητης Περιουσίας & 

Κτηματολογίου  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Εγκρίνει τις αμοιβές, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που ορίζει ο νόμος,  για τον ορισμό των 

δικαστικών επιμελητών: κας Καρακοπούλου Ελένη, κ. Καρακόπουλου Μιχαήλ, κ Συντάγγελου 

Τσαμπίκου και Κας Κοκκίνου Αλεξάνδρας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των «Βίαιων 

Αποβολών» των αυθαίρετων κατόχων από τα καταστήματα που εκμισθώνει ο Δήμος Ρόδου.  

 

 

ΘΕΜΑ 10o  (Εκτός ημερ. διάταξης)                              Απόφ. Αρ. 361/2017 (Α.Δ.Α: ΩΑΦΝΩ1Ρ-ΘΟΟ)   

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς 

τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος  

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, τμήμα προσόδων  αρ. πρωτ. 2/47366/20-06-

2017) 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου του τμήματος προσόδων, με αρ. πρωτ.: 2/47366/20-6-2017, με θέμα:   

«Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς 

τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος»  

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,  

  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/47366/20-6-2017 του τμήματος προσόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την αριθμ. 341/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα. 

   του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

   του Ν. 3463/06. 

   του Ν.3852/2010. 

   του Π.Δ. 270/1981. 

   την υπ’ αρ. 357/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του 

Δήμου μας, και παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων σύμφωνα 

με το αρ. 72 του Ν.3852/2010. 

   την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με 

αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους της  διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του 

δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι 

ανταλλάγματος  ως εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2971/01 και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4467/2017. 

β) του Ν. 3463/06. 

γ) του Ν.3852/2010. 

δ) του Π.Δ. 270/1981. 

ε) την υπ’ αρ. 357/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση 

τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε διάφορες θέσεις στην παραλιακή περιοχή του Δήμου μας, και 

παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων σύμφωνα με το αρ. 72 του 

Ν.3852/2010. 

ζ) την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, 

του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και 

πλεύσιμων ποταμών, στους Δήμους».  

η)την απόφαση Δημάρχου Ρόδου  αρ. 3042/15-9-2014 περί ορισμού και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων 

αντιδημάρχων και 1322/15-5-2015 περί ορισμού και ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχου. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. 

 

Άρθρο 1 

Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς 

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη 

μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος καθώς και το ελάχιστο όριο προσφοράς, όπως ορίζονται στο 

παράρτημα Ά της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόμενων στο παράρτημα Ά, επιφέρει 

τις κυρώσεις που ορίζονται από  την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στις …/…/2017 και ώρα έναρξης  

9:00 π.μ.,  

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: …/…/2017, ημέρα ……….., 
Τόπος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Κτίριο Δήμου) πλατεία Ελευθερίας 

Ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού ανά Δ.Ε.: 
9.00 π.μ.   Δ.Ε. Καλλιθέας 

10:00 π.μ. Δ.Ε. Λινδίων 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής: 
Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Διακοσταματίου Σάββας  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυλλάκης Βασίλειος 

2. Κορωναίος Ιωάννης 

3. Σταυρής Μιχαήλ 

4. Δράκος Στέφανος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

2. Παρασκεύας Δημήτριος 

3. Κασσανής Ευγένιος 

 



   

 83 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ρόδου κος Λιαμής Μιχάλης 

με αναπληρωματικό τον κο Χατζησταμάτη Μιχαήλ. 
 

Άρθρο 3 

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και 

ώρα. 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, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το 

ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η 

δέσμευση αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά 

τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την ενάρξεως 

της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει 

για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 

στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μόνο μετά την 

υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή από 

τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του 

Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας . 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο. 

 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία. 

 

Άρθρο 5 

Εγγυητής 

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. 

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά : 

1. Εγγυητική επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών και 

Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της 

διακήρυξης που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής , με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον 

διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής θα πρέπει 

υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση (πόστο)  για το οποίο θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρόδου και θα αναγράφεται: α) η ημερομηνία 

έκδοσης, β) ο εκδότης, γ) ο αριθμός εγγύησης, δ) η σχετική απόφαση διακήρυξης και η ημερομηνία 

του διαγωνισμού, ε) το ποσό της εγγύησης, στ) την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του 

διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της 

εγγύησης (ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού).  

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και διήζησης και αναγνωρίζει την 

υποχρέωση να καταθέσει απροφάσιστα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση από 

τον ΟΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή μέρος ή σύνολο της εγγύησης.  

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει τα ακριβή 

στοιχεία της θέσης χώρου που ζητείται προς παραχώρηση μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης. 
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2.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθο 285 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) 

3.Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

4.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου 

(ΔΕΥΑΡ). 

5.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ) 

6.Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων 

αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή 

αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων 

σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.60. 

     7.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.  

     8.Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ. 

Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.  

 

Άρθρο 7 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

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. Σε περίπτωση µη τελικής συνυπογραφής του 

μισθωτηρίου συμβολαίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αυτοτελούς γραφείου 

Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, το µισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο µισθωτής υποχρεούται 

να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καµία αξίωση αποζημίωσης έναντι του ∆ηµοσίου ή 

του Δήμου. 

Άρθρον 8 

    Επανάληψη δημοπρασίας 

 

1.Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, εάν δεν 

παρουσιαστεί  κατ’ αυτήν πλειοδότης. 

2.Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου όταν: 

α)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί παρά του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του Νομάρχου 

λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος περί την διενέργεια της δημοπρασίας, 

β)μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να 

υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση εις τον τελευταίον πλειοδότη της εγκριτικής 

επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει ούτος 

εμπροθέσμως δια την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. 

3.Εις τα υπό στοιχ.β΄ περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος 

του τελευταίου πλειοδότου και του εγγυητού αυτου, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ 

ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενον να μειωθή δι’αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. 

4.Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται δια περιληπτικής διακηρύξεως του δημάρχου ή 

προέδρου της κοινότητος αναφερομένης εις τους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, ως 

εν άρθρο 4 του παρόντος ορίζεται, (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενεργείας της 

δημοπρασίας. 

5.Η επανάληψις της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την 

προηγουμένη δημοπρασία. 

 

Άρθρο 9 

Κατακύρωση διαγωνισμού – Μισθωτήριο Συμβόλαιο 

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Αυτ/λές Γρα- 

φείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, 

σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς 

προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς 

Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 

απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου και του Δήμου.  

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις 

του Προϊσταμένου ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, 
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σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του 

ποσοστού υπέρ του δημοσίου και υπέρ του Δήμου. 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατοχύρωσης του αποτελέσματος και την έκδοση των οίκοθεν 

σημειωμάτων υπέρ του Δημοσίου να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση 

που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού 

µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το υπόλοιπο ποσοστό 70%, επίσης επί του 

συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α. 

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, το είδος της 

παραχώρησης. 

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του 

ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε 

απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου 

αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τις 

ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης. 

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο µισθωτής έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον 

παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2017. 

 

Άρθρο 11 

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το µίσθωµα αφορά το τρέχον έτος, ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό 70%, επίσης, επί του συνολικού µισθώµατος καταβάλλεται στον 

Ο.Τ.Α κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017  περί «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, 

τουδικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού,παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και 

πλεύσιµων ποταµών, στους Δήμους». 

Άρθρο 13 

Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία 

το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους, μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε 

τρόπο, της μισθωτικής σχέσης. 

Άρθρο 14 

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται 

η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων με 

κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση παραχώρησης 

γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας. Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να 

καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να 

απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους. Για τις 

παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα 

με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση 

αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται: Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Για παραχώρηση που αφορά 

καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο 

είναι 15 τ.μ. Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής,  προς εξυπηρέτηση του 
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παραχωρησιούχου. 

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για την απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας 

ισχύει το παράρτημα 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση ή με άλλο τρόπο παραχώρηση των 

κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές. 

Άρθρο 15 

Ευθύνη Δήμου 

Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή 

και λύση της σύµβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

Επίσης ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτού για την πραγµατική κατάσταση στην οποία 

ευρίσκεται το µίσθιο, της οποίας τεκµαίρεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη 

οιασδήποτε δουλείας επί του κτήµατος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή µείωση 

του µισθώµατος, ούτε στη λύση της µισθώσεως. 

Ο ∆ήµος υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 

Β’ΕΞ2017 12/5/2017. 

Οι Ο.Τ.Α., µέσω των εντεταλµένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που 

διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να 

ενηµερώνουνάµεσα τα κατά τόπους αρµόδιαΑυτοτελή Γραφεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, προκειµένουαυτά 

να προβαίνουν στη λήψη µέτρων προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στηνκείµενη νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση µεταβίβασης του δικαιώµατος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων 

από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017, 

αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις.  

 

Άρθρο 16 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα 

βαρύνουν τον Δήμο Ρόδου. 

Άρθρο 17 

Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν τηνκατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 

Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθεπρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-

mail κτλ) στηναρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή 

στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίαςαντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της 

δημοπρασίας,με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν τουκοινοχρήστου χώρου που 

παραχωρείται, την ιδιότητάτου, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράςσυνοδευόμενο από το 

υπόβαθρο ή το απόσπασμα τουπαρόντος άρθρου. 

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος 

τουΑυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών 

απότη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως 

με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mailκτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί 

μετην κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσαςαπόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της 

ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης 

Δημόσιας Περιουσίαςή του εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του ΑυτοτελούςΓραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας, ως προς το περιεχόμενοτης προκήρυξης. 

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας 

διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενηςνομοθεσίας περί αιγιαλού και της 

παρούσας απόφασηςυποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη 

διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή ηπαραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου 

κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογήοποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που 

κρίνει ότιαντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής 

εκκίνησης.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε 

πρόσφορο μέσο τηναρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή τοαρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο 

Δημόσιας Περιουσίας, για τούψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και ταστοιχεία του 

πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσεικαι να του αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν 

σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 
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30% επίτου καθορισθέντος ανταλλάγματος. 

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Αυτ/λές 

Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη 

συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) 

αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς 

Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 

απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει 

να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου ή του 

εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ 

του δημοσίου. 

Άρθρο 18 

Ανάκληση παραχώρησης 

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο: 

(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας 

ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονομικών υποχρεώσεων που 

τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του 

ν. 2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό της στην 

οικεία Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π. 

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος του Δήμου 

και υπέρ του δημοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόμενου ανταλλάγματος μέχρι τη 

λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η 

παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας 

αποκλειστικά από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ. 

Επιπλέον η μη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων των 

προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων, 

ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγματος. 

Η χρήση των χώρων αιγιαλού - παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς την 

προσυπογραφή της ΠΔ/ΑΓΔΠ η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. 

 

Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής τευχών Διακήρυξης – Πληροφόρηση 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Ρόδου – τμήμα Προσόδων».   

Άρθρο 20 

Λοιπά 

Ρητά επισημαίνεται ότι για τα πόστα που θα κατατεθεί αίτηση προτιμησιακού δικαιώματος, αυτά θα 

δημοπρατούνται υπό αίρεση. 

Άρθρο 21 

Λοιποί όροι 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454 Β’ΕΞ2017 12/5/2017 και όποια άλλη κείμενη διάταξη. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ 2017 

 

Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
(ΠΟΣΤΟ) 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΣΕ m2 

ΟΡΙΟ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΜΠΗΤΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝ 

5.025 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,750.00 € 

13 X = 877278.922 Y = 
4029932.163 

14 X = 877281.205 Y = 
4029941.899 

15 X = 877276.338 Y = 
4029943.040 

16 X = 877274.054 Y = 
4029933.304 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΛΙΝΔΙΩΝ  
Γλύστρα  
Λάρδου 

7.001 Δ.Ο.Κ ΟΜΠΡΕΛΩΝ 494 9,880.00 € 

1 X=859749.355 
Y=3998267.938 
2 X=859729.274 
Y=3998300.198 
3 X=859740.311 
Y=3998307.068 
4 X=859760.392 
Y=3998274.808 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ  
 Γλύστρα  
Λάρδου 

7.002 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 25 2,000.00 € 

 5 X=859730.341 
Y=3998382.402 
6 X=859731.689 
Y=3998387.217 
7 X=859736.504 
Y=3998385.869 
8 X=859735.156 
Y=3998381.054 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΚΑΤΣΟΥΝΙ 
ΛΑΡΔΟΥ 

7.070 Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 4,000.00 € 

5 Χ=861600.614 
Υ=3999479.211 
6Χ=861599.317 
Υ=3999484.040 
7Χ=861608.975 
Υ=3999486.634 
8Χ=861610.272 
Υ=3999481.805 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΛΙΝΔΙΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΛΑΡΔΟΥ  

7.041.Δ.Σ.Κ. Θ.Μ.Α. 50 7,500.00 € 

1 X = 859575.319 Y = 
3998082.063 

2 X = 859583.816 Y = 
3998087.336 

3 X = 859586.452 Y = 
3998083.087 

4 X = 859577.955 Y = 
3998077.815 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ-
ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που 

τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της 

παρούσας συνεδρίασης. 

       

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

 

 Σάββας Διακοσταματίου      

       Αντιδήμαρχος                                                                                                                                              

    

 

      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

2. Παρασκευάς Δημήτριος  

3. Σταυρής Μιχαήλ  

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

5. Κασσανής Ευγένιος  

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

Δράκος Στέφανος 
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i Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
iiΣε 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. 
iiiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
ivΣτο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
v 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. 
viΣε 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. 
viiΌταν 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”.  
viiiΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
ix 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. 
x Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xiΣκόπιμο 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.  
xii 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 ). 
xiiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xiv 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). 
xvΌταν 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. 
xviΕπισημαίνεται 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. 
xvii 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. 
xviii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xixΣτο 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. 
xxΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxiΑπό 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. 
xxii 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. 
xxiiiΌταν 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. 
xxivΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxv 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. " 
xxviΤο 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.  
xxviiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xxviiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 

ν. 4412/2016). 
xxixΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxxΟι 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 ). 
xxxiΤο 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). 
xxxiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
xxxiiiΣυμπληρώνεται 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. 
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xxxivΕφόσον 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). 
xxxvΟι 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. 
xxxvi Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xxxviiΟρίζεται 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. 
xxxviiiΣύμφωνα 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). 
xxxixΣύμφωνα 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). 
xlΚατ’ 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). 
xli  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xlii 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. 
xliiiΟι 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). 
xlivΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xlvΓια 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. 
xlvi 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. 
xlvii 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 ). 
xlviii 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."  

xlix 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. 
l 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 ). 
liΣυμπληρώνονται 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). 
liiΣύμφωνα 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». 
liiiΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
liv Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
lv Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


