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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: 11/03-03-2017 
  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 3 Μαρτίου 

2017 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/6-8-2014 

του Υπουργείου Εσωτερικών», αριθ. 1758/15-6-2016 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, 

με αριθμ. πρωτ. 2/14399/24-02-2017, 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. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου 

Μιχαήλ, 4. Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 6. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη 

Βασιλική,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Ατσίδη Ελπίδα (αδ/τη), 2. Δράκο Μιχαήλ (αδ/τος),  3. Σπανό - Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (αδ/τος), 4. Τοκούζη Παναγιώτη (αδ/τος)   

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

Τριανταφυλλιάς και της κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής 

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

Έργων και Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρο και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Στάγκα Εμμανουήλ,  

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

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη έξι (6) κατ’ επείγον θεμάτων, 

για τα οποία η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη 

σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη 

συζήτησή τους, μετά από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, 

σχετικές αποφάσεις. 

1. Το 1
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 23.065,13€ για επεκτάσεις 

δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου Ρόδου  (Υπόλογος-

υπάλληλος κ. Κεφαλάκης Παύλος», θεωρείται κατεπείγον για την εύρυθμη λειτουργία του 

Δήμου Ρόδου, 

2. Το 2
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση για τις διαθέσεις 

πιστώσεων – αναλήψεων υποχρεώσεων και σύσταση πάγιας προκαταβολής των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017», θεωρείται κατεπείγον για την εύρυθμη 
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λειτουργία του Δήμου Ρόδου,  

3. Το 3
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση 

οριστικού αποτελέσματος του δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια 

συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλούδων», θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός, 

4. Το 4
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Έγκριση για  τις διαθέσεις 

πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών πολυετών έργων προϋπολογισμού 

έτους 2017», θεωρείται κατεπείγον για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου,  

5. Το 5
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Λήψη απόφασης για την 

παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά του Αργυρού Χρήστου του Σάββα και της με 

αριθμό 2809/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά», θεωρείται κατεπείγον για 

την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Ρόδου. 

6. Το 6
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Έγκριση άσκησης ή μη 

ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."», θεωρείται κατεπείγον για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Ρόδου. 

 

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

τα ανωτέρω θέματα, μετά της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν  γι’ αυτά 

σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                   Απόφ. Αρ. 69/2017 (Α.Δ.Α: 69Κ4Ω1Ρ-ΑΧΜ) 

Έγκριση για  τις ανατροπές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/14194/24-2-2017) 
 

 

 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/14194/24-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

       Έχοντας υπόψη: 

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

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

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

5. Την απόφαση τις Ο.Ε. με αριθμό 2/2017 περί Αναλήψης Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. 
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σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. - 81-83)  

του  Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα 

παραστατικά - τιμολόγια, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 4.575,60 
2067/10-10-2016/ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 3.038,00 
Α/757/27-9-2016/ΑΤΤΙΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

30-8316.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
6.321,52 

1279/28-11-2016/ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ/ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8122.0001 Έργα 10.865,67 

3/26-10-2012/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ/ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ-ΠΡΑΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

70-8315.0099 Διάφορα έξοδα 1.426,00 
706/10-10-2016/ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8316.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
1.839,91 

1102/5-10-2016/ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΦΩΤΑΚΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει 

των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. 

 

(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 των ανωτέρω ανατροπών, ακολούθησαν και άλλες 

δύο συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/15342/2-3-2017, 

2/15831/3-3-2017 οι οποίες 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.  

 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΓΗΣΗΣΗ  

 

  «ΘΕΜΑ: Ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

         Έχοντας υπόψη: 

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

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

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 
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8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. – 81 - 83 

)  του  Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα 

παραστατικά- τιμολόγια, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8312.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
5.103,84 

731/12-10-2016/ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ G8 SECURITY-CLENING 

SERVICES/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8312.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
8.284,22 

3205/31-8-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8312.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
10.772,24 

3259/30-9-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΓΗΣΗΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: Ανατροπές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

        Έχοντας υπόψη: 

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

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

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

9. Την απόφαση της Ο.Ε 378/27-9-2016 ( ΑΔΑ: 6Ξ9ΔΩ1Ρ-795), για την διάθεση πίστωσης, 

ποσού €1.350 στον Κ.Α 00-6131.0001. 

10. Το ΧΕΠ 47
α
/2017, το οποίο επέστρεψε αθεώρητο από το Ελ. Συνέδριο, μεταξύ άλλων και για 

το λόγο, μεταξύ άλλων, ότι εντέλλεται σε ανοίκειο Κ.Α η δαπάνη αποζημίωσης των μελών 

της Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση της Πλ. Χαρίτου. 

11. Το γεγονός ότι, λανθασμένα έγινε η καταχώρηση της δαπάνης ,στο έτος 2016, στον Κ.Α 00-

6423 και εν συνεχεία η διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α Π.Ο.Ε 00-8115.0099. 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. – 81, )  

του  Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα 

παραστατικά- τιμολόγια, προς έγκριση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 400 
ΔΣ.673/2016/20-12-

2016/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΠΑΝΕΤΣΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 280 ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΗΤΩ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει των 

ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/14194/24-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις με αριθ. πρωτ.: 2/15342/2-3-2017 και 2/15831/3-3-2017 συμπληρωματικές εισηγήσεις 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων υπολοίπων Κ.Α. Π.Ο.Ε. 

προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα -4.575,60 
2067/10-10-2016/ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα -3.038,00 
Α/757/27-9-2016/ΑΤΤΙΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

30-8316.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
-6.321,52 

1279/28-11-2016/ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ/ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8122.0001 Έργα -10.865,67 

3/26-10-2012/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ 

ΙΩΑΝΝΗΣ/ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ-ΠΡΑΞΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

70-8315.0099 Διάφορα έξοδα -1.426,00 
706/10-10-2016/ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8316.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
-1.839,91 

1102/5-10-2016/ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΦΩΤΑΚΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8312.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
-5.103,84 

731/12-10-2016/ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ G8 SECURITY-CLENING 

SERVICES/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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00-8312.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
-8.284,22 

3205/31-8-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8312.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
-10.772,24 

3259/30-9-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα -400 
ΔΣ.673/2016/20-12-

2016/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα -280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΠΑΝΕΤΣΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα -280 ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΗΤΩ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα -280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ 2o                                                                         Απόφ. Αρ. 70/2017 (Α.Δ.Α: Ψ1ΘΤΩ1Ρ-ΧΔΙ)   

Έγκριση για  τις διαθέσεις πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού 

έτους 2017 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.:2/14202/24-2-2017) 
 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/14202/24-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Διάθεση Πιστώσεων και Αναλήψεις Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

       Έχοντας υπόψη: 

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

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

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.    Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε  

 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. – 81 - 

83)  του  Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη 

υποχρέωσης, για συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε, προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 4.575,60 
2067/10-10-2016/ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 3.038,00 
Α/757/27-9-2016/ΑΤΤΙΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 3.900,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 26/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡ. ΡΟΔΟΥ/ΤΙΜ 345/16-

11-2010/ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

30-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
6.321,52 

1279/28-11-2016/ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ/ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

30-8123.0001 

Μελέτες Έρευνες 

πειραματικές 

εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

13.000,00 18/22-12-2016/ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΑΒ. ΕΛΕΝΗ 

70-8111.0001 
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
416,47 

110540/14-12-2016/ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

70-8115.0099 Διάφορα έξοδα 1.426,00 

706/10-10-2016/ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8115.0099 Διάφορα έξοδα 4.414,40 
483/28-9-2016/ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

70-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
1.839,91 

1102/5-10-2016/ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΦΩΤΑΚΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8122.0001 Έργα 7.973,20 
62/ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ.-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων». 

 

(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 της ανωτέρω εισήγησης, ακολούθησαν και άλλες 

δύο συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/15347/2-3-2017 και 

2/15835/3-3-2017 οι οποίες 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.  

 

1
η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

  «ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

       Έχοντας υπόψη: 

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

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

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. - 81)  του  

Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη υποχρέωσης, 

για συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε, προς έγκριση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
5.103,84 

731/12-10-2016/ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ G8 SECURITY-CLENING 

SERVICES/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
8.284,22 

3205/31-8-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
10.772,24 

3259/30-9-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Διάθεση Πιστώσεων και Ανάληψη Υποχρέωσης Π.Ο.Ε, έτους 2017.  

          Έχοντας υπόψη: 

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

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

δαπανών στο Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

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

3.   Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

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

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

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου . 

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

Ανατροπής Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και 

8. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 43/2017, περί Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε 

9. Την απόφαση της Ο.Ε 378/27-9-2016 ( ΑΔΑ: 6Ξ9ΔΩ1Ρ-795), για την διάθεση πίστωσης, 

ποσού €1.350 στον Κ.Α 00-6131.0001. 

10. Το ΧΕΠ 47
α
/2017, το οποίο επέστρεψε αθεώρητο από το Ελ. Συνέδριο, μεταξύ άλλων και για 

το λόγο, μεταξύ άλλων, ότι εντέλλεται σε ανοίκειο Κ.Α η δαπάνη αποζημίωσης των μελών 

της Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση της Πλ. Χαρίτου. 
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11. Το γεγονός ότι, λανθασμένα έγινε η καταχώρηση της δαπάνης ,στο έτος 2016, στον Κ.Α 00-

6423 και εν συνεχεία η διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α Π.Ο.Ε 00-8115.0099. 

σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται οι  Κ.Α.  Π.Ο.Ε. ( Κ.Α. 81)  

του  Προϋπολογισμού 2017, με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις και ανάληψη 

υποχρέωσης, για συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια οφειλών Π.Ο.Ε, προς έγκριση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 400 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 280 ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 280 ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΗΤΩ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί Διάθεσης Πιστώσεων και Ανάληψης Υποχρεώσεων 

Π.Ο.Ε. έτους 2017, βάσει των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/14202/24-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις με αριθ. πρωτ.: 2/15347/2-3-2017 και 2/15835/3-3-2017 συμπληρωματικές εισηγήσεις 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

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

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

Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 4.575,60 
2067/10-10-2016/ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 3.038,00 
Α/757/27-9-2016/ΑΤΤΙΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ/ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 3.900,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 26/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡ. ΡΟΔΟΥ/ΤΙΜ 345/16-

11-2010/ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

30-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
6.321,52 

1279/28-11-2016/ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ/ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΩΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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30-8123.0001 

Μελέτες Έρευνες 

πειραματικές εργασίες 

και ειδικές δαπάνες 

13.000,00 18/22-12-2016/ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΑΒ. ΕΛΕΝΗ 

70-8111.0001 
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
416,47 

110540/14-12-2016/ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

70-8115.0099 Διάφορα έξοδα 1.426,00 

706/10-10-2016/ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8115.0099 Διάφορα έξοδα 4.414,40 
483/28-9-2016/ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

70-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 
1.839,91 

1102/5-10-2016/ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΦΩΤΑΚΗΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

70-8122.0001 Έργα 7.973,20 
62/ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ.-ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ Γ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
5.103,84 

731/12-10-2016/ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡ. 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ G8 SECURITY-CLENING 

SERVICES/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΣ ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
8.284,22 

3205/31-8-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
10.772,24 

3259/30-9-2016/ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΙΚΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΩΣ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 400 
ΔΣ.673/2016/20-12-

2016/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΠΑΝΕΤΣΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 280 ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΗΤΩ 

00-8112.0001 Διάφορα έξοδα 280 
ΔΣ.673/2016/20-12-2016/ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

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. Ορθή επανάληψη 71/2017 (Α.Δ.Α: Ψ4Υ5Ω1Ρ-ΩΦΗ)   

Έγκριση για  τις ανατροπές και τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/14401/24-2-2017) 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/14401/24-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Α.Π.217/3-2-2017, 201/2-2-2017, 13187/22-2-

2017, 218/3-2-2017, 324/16-2-2017, 2/13056/21-2-2017, 13603/23-2-2017, 13627/23-2-2017 

2/11007/14-2-2017, 2/14238/24-2-2017, 198/2-2-2017, 2/11020/14-2-2017, 2/11012/14-2-2017, 

2/13606/23-2-2017, 2/11002/14-2-2017, 2/12943/21-2-2017. 

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 ).  
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Α/Α 
ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 574 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της υπαλλήλου Τουρισμού Δέσποινας 

Αντωναράκη  στο Dusseidorf από Πέμπτη 

31/8/2017 έως και Δευτέρα 4/9/2017 

προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου 

Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου στην Τουριστική έκθεση Tour Natur  

 1.300,00 

2 575 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της Διευθύντριας    Τουρισμού Βεατρίκης - 

Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου   στο 

Dusseidorf από Πέμπτη 31/8/2017 έως και 

Δευτέρα 4 /9/2017 προκειμένου να  

εκπροσωπίση  το  Δήμο Ρόδου   στην Τουριστική 

έκθεση Tour Natur  

 1.300,00 

3 580 15-6691.0001 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων 
 10.000,00 

4 582 15-7134.0003 
Προμήθεια ηλεκτονικού εξοπλισμού για την 

βιβλιοθήκη Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων 
 6.040,00 

5 584 10-7133.0004 

Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 

ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 

BTU) 

 8.000,00 

6 585 70-7133.0004 

Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 

ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 

BTU) 

 7.000,00 

7 586 30-6699.0004 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών εργαλείων  20.000,00 

8 587 30-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  5.000,00 

9 588 35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00 

10 589 40-6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών 

οργάνων.  
 1.500,00 

11 590 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της υπαλλήλου Ελευθερίας  Λεμονή στην 

Θεσσαλονίκη στις 7-3-2017 εως 9-3-2017 για 

την συμμετοχή της στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα του ΙΝ. ΕΠ. Δημοσιονομική 

διαχείρηση έλεγχος και εκαθάριση δαπανών 

στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης  

 250,00 

12 591 15-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  500,00 

13 592 
35-

6262.0006.0001 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ   60.000,00 

14 593 20-6021.0002 
Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων 
 14.500,00 

15 594 
35-

6262.0006.0002 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ   10.000,00 

16 595 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( Κ.Μ. 789 ιδιοκτησίας της  Τομάζου 

Ειρήνης )  

 2.617,80 

17 596 
35-

6262.0006.0003 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ   10.000,00 



   

 12 

18 597 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( Κ.Μ. 794 ιδιοκτησίας της Χριστίνας 

Φλάγκου συζ. Φωτίου Σφουγκαριστού )  

 3.927,60 

19 598 
35-

6262.0006.0004 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ   8.000,00 

20 599 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( για τις Κ.Μ. 707,925,975 ιδιοκτησίας 

της Μαρίας Χατζηγεωργίου συζ. Σταματίου 

Κούττη  )  

 15.218,00 

21 600 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( της Κ.Μ. 1012 , ιδιοκτησίας της 

Τσαμπίκας Καραμαργιού )  

 7.466,80 

       

2. Επίσης και την παρακάτω λίστα απόφασης ανατροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 

Αντίτιμο 

ηλεκτρικού 

ρεύματος 

20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών , πλατειών και 

κοινόχρηστων  χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

80.000,00 

 

(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, ακολούθησαν άλλες 

τρείς συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 

2/14969/1-3-2017, 2/15537/2-3-2017, 2/15793/3-3-2017 οι οποίες 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: 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικού πίνακα για αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2017. 

Συμπληρωματικός πίνακας για αποφάσεις ανάληψης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος  80/2016 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Δημοσίευση Προκηρύξεων 10-6462.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

2 Δημοσίευση Προκηρύξεων 15-6462.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

3 Δημοσίευση Προκηρύξεων 30-6462.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

4 Δημοσίευση Προκηρύξεων 00-6463.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 
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5 Δημοσίευση Προκηρύξεων 10-6463.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

6 Δημοσίευση Προκηρύξεων 30-6463.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

 

 2
η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : 16/13924/23-2-2017, 16/13928/23-2-2017, 

16/13930/23-2-2017 ,16/13909/23-2-2017 

       

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).  

 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1.  644 64-7333.0017 

Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που 

προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 

και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 

30/12/2012 

 27.340,00 

2.  645 30-6117.0001 Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων  2.000,00 

3.  646 30-6672.0005 
Προμήθεια αναλώσιμων, παρελκόμενων και 

συντήρησης τοπογραφικών οργάνων 
 3.750,00 

4.  648 15-7135.0019 
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 

παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου 
 10.000,00 

5.  649 64-7333.0001 

Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές 

της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 

28/01/2011 - β’ φάση 

 101.619,00 

6.  651 64-7333.0013 

Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε 

Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα 

στη Δ.Ε Αφάντου) 

 202.918,00 

7.  653 64-7333.0018 

Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της 

Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 

του 2013 

 137.276,00 

8.  658 15-7331.0031 

Συντήρηση - συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων ( παιδικοί 

σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) 

 13.000,00 

9.  659 64-7333.0002 

Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της 

Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που 

προκληθήκαν από τη θεομηνία της 28-01-2011 

και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-

2012. 

 10.400,00 

10.  660 64-7333.0008 

Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε 

Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου( στη Δ.Ε Ρόδου) 

 22.900,00 

11.  661 15-7331.0018 
Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. 

Παραδεισίου 
 111.035,48 



   

 14 

12.  662 64-7333.0005 

Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 

22/11,25/11,04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες 

της Ρόδου (Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου 

Κρεμαστής και παραπλεύρων οδών στη Δ.Κ 

Κρεμαστής) 

 82.010,00 

13.  663 30-7333.0092 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δημοτικό 

και αγροτικό οδικό δίκτυο 
 14.500,00 

14.  664 30-7333.0077 
Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στη 

Δ.Κ Κρεμαστής 
 74.400,00 

15.  665 30-7326.0068 
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 

Περιοχή Πεύκη - Λίνδου 
 12.291,00 

16.  666 30-7336.0043 
Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων 

ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου 
 15.000,00 

17.  667 30-7336.0044 
Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων 

δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου 
 15.000,00 

18.  668 30-7332.0004 
Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην πλατεία 

της Τ.Κ. Δαματριάς 
 7.270,00 

19.  669 30-7333.0087 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. 

Ιαλυσού και στη Δ.Κ. Παραδεισίου 
 7.270,00 

20.  670 30-7335.0005 

Αντικατάσταση φωτιστικών σε διαδρόμους του 

Δημαρχιακού Μεγάρου με φωτιστικά LED για 

εξοικονόμηση ενέργειας 

 7.120,00 

21.  671 30-7326.0070 

Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον 

κόμβο της διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου 

Ε’ και Ι. Δενδρινού 

 7.254,00 

22.  672 30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως 
 7.254,00 

23.  673 64-7333.0021 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες 

της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκληθήκαν από τη θεομηνία του 2011 

 337.900,00 

24.  674 64-7333.0022 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες 

της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκληθήκαν από τις θεομηνίες του 2013 

 337.900,00 

25.  675 30-7326.0074 
Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών 

στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου 
 60.000,00 

26.  676 15-7331.0039 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου  48.200,00 

27.  677 30-7326.0073 
Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της 

Δ.Κ. Αρχαγγέλου                                                         
 32.865,00 

28.  678 30-7326.0075 Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού  7.192,00 

29.  679 30-7326.0072 

Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών 

πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

Ρόδου 

 20.000,00 

30.  680 30-7335.0011 
Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 

Δημοτικού Φωτισμού 
 7.093,00 

31.  681 30-7335.0012 
Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων (pilar) 

για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 
 7.199,00 

32.  682 30-7336.0048 Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών  6.994,00 

33.  683 30-7333.0091 
Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 
 4.235,00 

34.  684 30-7335.0010 
Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών σωμάτων 
 50.000,00 



   

 15 

35.  685 15-7331.0038 
Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό 

Σχολείο Πόλεως Ρόδου  
 5.478,00 

36.  686 30-7333.0090 
Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. 

Ασκληπείου 
 60.000,00 

37.  688 30-7336.0041 
Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκα-

Ρουκουνάκη. 
 32.700,00 

38.  689 30-7333.0081 
Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις οδικού 

δικτύου της δημοτικής ενότητας Παστίδας 
 11.812,00 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 
 
3

η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα  Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης  - ανατροπών οικονομικού έτους 

2017 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : 16/13913/23-2-2017, 16/23/2/2017 

       

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για   Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης – ανατροπών  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 )  σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 30-7311.0006 
Επισκευή – συντήρηση παλαιού 

Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 

Διοίκησης –Μεταστέγαση Υπηρεσιών 

-441.881,00 

 

2 Έργο 30-7326.0052 Εγκατάσταση  Αρδευτικού  Δικτύου σε 

Πάρκα – παρτέρια – νησίδες 
-10.000,00 

3 Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή  οστεοφυλακίων κοιμητηρίων 

Δήμου Ρόδου 

-10.000,00 

 

4 Έργο 30-7323.0082 
Διαμόρφωση  κυκλικού κόμβου στην 

περιοχή  Μαρίνας ( Οδοί  Μαύρου – 

Τηλιακού ) 

-10.000,00 

5 Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου  και πεζοδρομίων 

στην περιοχή Κρητικά 
-10.000,00 

6 Έργο 30-7333.0078 Αποκατάσταση  πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου 
-15.000,00 

7 Έργο 30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων   εκτός πόλεως Ρόδου 
-15.000,00 

8 Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου 

γυμναστήριου και επανακατασκευή 

καθαιρεθέντων  ψευδοροφών  στο κτίριο 

της πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας Ρόδου 

-10.000,00 

9 Έργο 15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου -15.000,00 

10 Έργο 15-7331.0036 Επισκευή σχολικών κτιρίων εκτός Πόλεως 

Ρόδου 
-25.000,00 

11 Έργο 30-7324.0015 
Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 

διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο 

ΛΕΒΑΝΤΕ ( Δ.Ε. Αφάντου ) 

-100.000,00 

12 Έργο 30-7335.0004 Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού 

φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου 
-15.000,00 
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13 Έργο 
 

15-7331.0033 

Επισκευή – συντήρηση παιδικού σταθμού 

Μ. Καβαρινού 
-40.000,00 

14 Έργο 15-7336.0018 
Βελτίωση και διαμόρφωση  βοηθητικού 

χώρου ρίψεων στο Αθλητικό Κέντρο 

Καλλιπάτειρα 

-20.000,00 

15 Έργο 30-7323.0088 
Νέες πλακοστρώσεις  οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 

-165.000,00 

16 Έργο 30-7331.0021 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου 
-40.000,00 

17 Έργο 30-7331.0022 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός 

πόλεως Ρόδου 
-50.000,00 

18 Έργο 30-7336.0045 Συμπλήρωση και βελτίωση  υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ 
-75.000,00 

19 Έργο 70-7331.0018 Επισκευή Γραφείου Τουρισμού -20.000,00 

20 Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής ενότητας  

Λινδίων 
-25.000,00 

21 Έργο 30-7336.0029 
Συντήρηση και συμπλήρωση 

εγκαταστάσεων  φωτεινής σηματοδότησης  

Δ.Ε. Ρόδου 

-36.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 Έργο 30-7311.0006 
Επισκευή – συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου 

Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης –

Μεταστέγαση Υπηρεσιών 

717.976,00 

 

2 Έργο 30-7326.0052 Εγκατάσταση  Αρδευτικού  Δικτύου σε 

Πάρκα – παρτέρια – νησίδες 
33.000,00 

3 Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή  οστεοφυλακίων κοιμητηρίων 

Δήμου Ρόδου 

25.000,00 

 

4 Έργο 30-7323.0082 Διαμόρφωση  κυκλικού κόμβου στην περιοχή  

Μαρίνας ( Οδοί  Μαύρου – Τηλιακού ) 
73.259,00 

5 Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου  και πεζοδρομίων 

στην περιοχή Κρητικά 
69.000,00 

6 Έργο 30-7333.0078 Αποκατάσταση  πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου 
29.640,00 

7 Έργο 30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων   εκτός πόλεως Ρόδου 
24.367,00 

8 Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου 

γυμναστήριου και επανακατασκευή 

καθαιρεθέντων  ψευδοροφών  στο κτίριο της 

πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας Ρόδου 

23.000,00 

9 Έργο 15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου 83.652,00 

10 Έργο 15-7331.0036 Επισκευή σχολικών κτιρίων εκτός Πόλεως 

Ρόδου 
59.900,00 

11 Έργο 30-7324.0015 
Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 

διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο 

ΛΕΒΑΝΤΕ ( Δ.Ε. Αφάντου ) 

193.720,00 

12 Έργο 30-7335.0004 Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού 

φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου 
24.965,00 

13 Έργο 15-7331.0033 Επισκευή – συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. 

Καβαρινού 
60.934,00 



   

 17 

14 Έργο 15-7336.0018 
Βελτίωση και διαμόρφωση  βοηθητικού 

χώρου ρίψεων στο Αθλητικό Κέντρο 

Καλλιπάτειρα 

30.000,00 

15 Έργο 30-7323.0088 
Νέες πλακοστρώσεις  οδών και ανακατασκευή 

και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως 

Ρόδου 

330.000,00 

16 Έργο 30-7331.0021 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου 100.000,00 

17 Έργο 30-7331.0022 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου 
100.000,00 

18 Έργο 30-7336.0045 Συμπλήρωση και βελτίωση  υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ 
150.000,00 

19 Έργο 70-7331.0018 Επισκευή Γραφείου Τουρισμού 38.936,00 

20 Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής ενότητας  

Λινδίων 
60.000,00 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/14401/24-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις με αριθ. πρωτ.: 2/14969/1-3-2017, 2/15537/2-3-2017 και 2/15793/3-3-2017 

συμπληρωματικές εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2017, οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί 

και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2017 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1.  

Αντίτιμο 

ηλεκτρικού 

ρεύματος 

20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών , πλατειών και 

κοινόχρηστων  χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

-80.000,00 

2.  Έργο 30-7311.0006 
Επισκευή – συντήρηση παλαιού 

Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών 

Διοίκησης –Μεταστέγαση Υπηρεσιών 

-441.881,00 

 

3.  Έργο 30-7326.0052 Εγκατάσταση  Αρδευτικού  Δικτύου σε 

Πάρκα – παρτέρια – νησίδες 
-10.000,00 

4.  Έργο 30-7326.0065 Κατασκευή  οστεοφυλακίων κοιμητηρίων 

Δήμου Ρόδου 

-10.000,00 

 

5.  Έργο 30-7323.0082 Διαμόρφωση  κυκλικού κόμβου στην -10.000,00 
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περιοχή  Μαρίνας ( Οδοί  Μαύρου – 

Τηλιακού ) 

6.  Έργο 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου  και 

πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά 
-10.000,00 

7.  Έργο 30-7333.0078 Αποκατάσταση  πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου 
-15.000,00 

8.  Έργο 30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και 

κυβόλιθων   εκτός πόλεως Ρόδου 
-15.000,00 

9.  Έργο 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου 

γυμναστήριου και επανακατασκευή 

καθαιρεθέντων  ψευδοροφών  στο κτίριο 

της πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας Ρόδου 

-10.000,00 

10.  Έργο 15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου -15.000,00 

11.  Έργο 15-7331.0036 Επισκευή σχολικών κτιρίων εκτός Πόλεως 

Ρόδου 
-25.000,00 

12.  Έργο 30-7324.0015 
Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική 

διάβαση Κολυμπίων έως ξενοδοχείο 

ΛΕΒΑΝΤΕ ( Δ.Ε. Αφάντου ) 

-100.000,00 

13.  Έργο 30-7335.0004 
Ανακατασκευή και συμπλήρωση 

δημοτικού φωτισμού σε δίκτυα εκτός 

πόλεως Ρόδου 

-15.000,00 

14.  Έργο 
 

15-7331.0033 

Επισκευή – συντήρηση παιδικού σταθμού 

Μ. Καβαρινού 
-40.000,00 

15.  Έργο 15-7336.0018 
Βελτίωση και διαμόρφωση  βοηθητικού 

χώρου ρίψεων στο Αθλητικό Κέντρο 

Καλλιπάτειρα 

-20.000,00 

16.  Έργο 30-7323.0088 
Νέες πλακοστρώσεις  οδών και 

ανακατασκευή και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 

-165.000,00 

17.  Έργο 30-7331.0021 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου 
-40.000,00 

18.  Έργο 30-7331.0022 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός 

πόλεως Ρόδου 
-50.000,00 

19.  Έργο 30-7336.0045 Συμπλήρωση και βελτίωση  υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ 
-75.000,00 

20.  Έργο 70-7331.0018 Επισκευή Γραφείου Τουρισμού -20.000,00 

21.  Έργο 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής ενότητας  

Λινδίων 
-25.000,00 

22.  Έργο 30-7336.0029 
Συντήρηση και συμπλήρωση 

εγκαταστάσεων  φωτεινής σηματοδότησης  

Δ.Ε. Ρόδου 

-36.000,00 

23.  Προμήθεια 35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών -15.000,00 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1.  574 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της υπαλλήλου Τουρισμού Δέσποινας 

Αντωναράκη  στο Dusseidorf από Πέμπτη 

31/8/2017 έως και Δευτέρα 4/9/2017 

προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου 

Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου στην Τουριστική έκθεση Tour Natur 

1.300,00 



   

 19 

2.  575 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της Διευθύντριας    Τουρισμού Βεατρίκης - 

Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου   στο 

Dusseidorf από Πέμπτη 31/8/2017 έως και 

Δευτέρα 4 /9/2017 προκειμένου να  

εκπροσωπίση  το  Δήμο Ρόδου   στην Τουριστική 

έκθεση Tour Natur 

1.300,00 

3.  580 15-6691.0001 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων 
10.000,00 

4.  582 15-7134.0003 
Προμήθεια ηλεκτονικού εξοπλισμού για την 

βιβλιοθήκη Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων 
6.040,00 

5.  584 10-7133.0004 

Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 

ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 

BTU) 

8.000,00 

6.  585 70-7133.0004 

Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με 

ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 

BTU) 

7.000,00 

7.  586 30-6699.0004 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών εργαλείων 20.000,00 

8.  587 30-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων 5.000,00 

9.  588 35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων 14.000,00 

10.  589 40-6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών 

οργάνων. 
1.500,00 

11.  590 10-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης 

της υπαλλήλου Ελευθερίας  Λεμονή στην 

Θεσσαλονίκη στις 7-3-2017 εως 9-3-2017 για 

την συμμετοχή της στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα του ΙΝ. ΕΠ. Δημοσιονομική 

διαχείρηση έλεγχος και εκαθάριση δαπανών 

στους φορείς της Γενικής κυβέρνησης 

250,00 

12.  591 15-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00 

13.  592 
35-

6262.0006.0001 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ 60.000,00 

14.  593 20-6021.0002 
Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων 
14.500,00 

15.  594 
35-

6262.0006.0002 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ 10.000,00 

16.  595 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( Κ.Μ. 789 ιδιοκτησίας της  Τομάζου 

Ειρήνης ) 

2.617,80 

17.  596 
35-

6262.0006.0003 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 10.000,00 

18.  597 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( Κ.Μ. 794 ιδιοκτησίας της Χριστίνας 

Φλάγκου συζ. Φωτίου Σφουγκαριστού ) 

3.927,60 

19.  598 
35-

6262.0006.0004 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 8.000,00 

20.  599 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( για τις Κ.Μ. 707,925,975 ιδιοκτησίας 

της Μαρίας Χατζηγεωργίου συζ. Σταματίου 

Κούττη  ) 

15.218,00 
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21.  600 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής περιοχής 

Σορωνής ( της Κ.Μ. 1012 , ιδιοκτησίας της 

Τσαμπίκας Καραμαργιού ) 

7.466,80 

22.  - 10-6462.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

23.  - 15-6462.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

24.  - 30-6462.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

25.  - 00-6463.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

26.  - 10-6463.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

27.  - 30-6463.0001 Δημοσίευση Προκηρύξεων 2.000,00 

28.  644 64-7333.0017 

Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που 

προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 και 

επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012 

27.340,00 

29.  645 30-6117.0001 Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων 2.000,00 

30.  646 30-6672.0005 
Προμήθεια αναλώσιμων, παρελκόμενων και 

συντήρησης τοπογραφικών οργάνων 
3.750,00 

31.  648 15-7135.0019 
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για 

παιδικούς σταθμούς Δήμου Ρόδου 
10.000,00 

32.  649 64-7333.0001 

Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της 

Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 

28/01/2011 - β’ φάση 

101.619,00 

33.  651 64-7333.0013 

Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε 

Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα 

στη Δ.Ε Αφάντου) 

202.918,00 

34.  653 64-7333.0018 

Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. 

Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 

2013 

137.276,00 

35.  658 15-7331.0031 

Συντήρηση - συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων ( παιδικοί 

σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) 

13.000,00 

36.  659 64-7333.0002 

Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της 

Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που 

προκληθήκαν από τη θεομηνία της 28-01-2011 

και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-

2012. 

10.400,00 

37.  660 64-7333.0008 

Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε 

Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου( στη Δ.Ε Ρόδου) 

22.900,00 

38.  661 15-7331.0018 
Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. 

Παραδεισίου 
111.035,48 

39.  662 64-7333.0005 

Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 

22/11,25/11,04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες 

της Ρόδου (Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου 

Κρεμαστής και παραπλεύρων οδών στη Δ.Κ 

Κρεμαστής) 

82.010,00 

40.  663 30-7333.0092 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δημοτικό 

και αγροτικό οδικό δίκτυο 
14.500,00 

41.  664 30-7333.0077 
Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στη Δ.Κ 

Κρεμαστής 
74.400,00 

42.  665 30-7326.0068 
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην 

Περιοχή Πεύκη - Λίνδου 
12.291,00 

43.  666 30-7336.0043 
Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων 

ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου 
15.000,00 

44.  667 30-7336.0044 
Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων 

δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου 
15.000,00 
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45.  668 30-7332.0004 
Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην πλατεία 

της Τ.Κ. Δαματριάς 
7.270,00 

46.  669 30-7333.0087 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. 

Ιαλυσού και στη Δ.Κ. Παραδεισίου 
7.270,00 

47.  670 30-7335.0005 

Αντικατάσταση φωτιστικών σε διαδρόμους του 

Δημαρχιακού Μεγάρου με φωτιστικά LED για 

εξοικονόμηση ενέργειας 

7.120,00 

48.  671 30-7326.0070 

Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον 

κόμβο της διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου 

Ε’ και Ι. Δενδρινού 

7.254,00 

49.  672 30-7336.0046 
Εργασίες αναβάθμισης συσκευής 

σηματοδότησης κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως 
7.254,00 

50.  673 64-7333.0021 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες 

της ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκληθήκαν από τη θεομηνία του 2011 

337.900,00 

51.  674 64-7333.0022 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες 

της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκληθήκαν από τις θεομηνίες του 2013 

337.900,00 

52.  675 30-7326.0074 
Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών 

στην Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου 
60.000,00 

53.  676 15-7331.0039 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου 48.200,00 

54.  677 30-7326.0073 
Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της 

Δ.Κ. Αρχαγγέλου 
32.865,00 

55.  678 30-7326.0075 Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού 7.192,00 

56.  679 30-7326.0072 

Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών 

πινακίδων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 

Ρόδου 

20.000,00 

57.  680 30-7335.0011 
Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών 

Δημοτικού Φωτισμού 
7.093,00 

58.  681 30-7335.0012 
Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων (pilar) 

για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 
7.199,00 

59.  682 30-7336.0048 Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών 6.994,00 

60.  683 30-7333.0091 
Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 
4.235,00 

61.  684 30-7335.0010 
Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών σωμάτων 
50.000,00 

62.  685 15-7331.0038 
Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό 

Σχολείο Πόλεως Ρόδου 
5.478,00 

63.  686 30-7333.0090 Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Ασκληπείου 60.000,00 

64.  688 30-7336.0041 
Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή Λουκα-

Ρουκουνάκη. 
32.700,00 

65.  689 30-7333.0081 
Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις οδικού 

δικτύου της δημοτικής ενότητας Παστίδας 
11.812,00 

66.  - 30-7311.0006 
Επισκευή – συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου 

Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης –

Μεταστέγαση Υπηρεσιών 

717.976,00 

 

67.  - 30-7326.0052 Εγκατάσταση  Αρδευτικού  Δικτύου σε Πάρκα – 

παρτέρια – νησίδες 
33.000,00 

68.  - 30-7326.0065 Κατασκευή  οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δήμου 

Ρόδου 

25.000,00 

 

69.  - 30-7323.0082 Διαμόρφωση  κυκλικού κόμβου στην περιοχή  

Μαρίνας ( Οδοί  Μαύρου – Τηλιακού ) 
73.259,00 

70.  - 30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου  και πεζοδρομίων στην 

περιοχή Κρητικά 
69.000,00 

71.  - 30-7333.0078 Αποκατάσταση  πλακοστρώσεων και κυβόλιθων 

εντός πόλεως Ρόδου 
29.640,00 

72.  - 30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων   

εκτός πόλεως Ρόδου 
24.367,00 
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73.  - 30-7336.0038 

Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, 

αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστήριου 

και επανακατασκευή καθαιρεθέντων  

ψευδοροφών  στο κτίριο της πρώην 

παιδαγωγικής ακαδημίας Ρόδου 

23.000,00 

74.  - 15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου 83.652,00 

75.  - 15-7331.0036 Επισκευή σχολικών κτιρίων εκτός Πόλεως Ρόδου 59.900,00 

76.  - 30-7324.0015 
Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση 

Κολυμπίων έως ξενοδοχείο ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. 

Αφάντου ) 

193.720,00 

77.  - 30-7335.0004 Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού 

φωτισμού σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου 
24.965,00 

78.  - 15-7331.0033 Επισκευή – συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. 

Καβαρινού 
60.934,00 

79.  - 15-7336.0018 Βελτίωση και διαμόρφωση  βοηθητικού χώρου 

ρίψεων στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα 
30.000,00 

80.  - 30-7323.0088 Νέες πλακοστρώσεις  οδών και ανακατασκευή 

και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 
330.000,00 

81.  - 30-7331.0021 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου 100.000,00 

82.  - 30-7331.0022 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου 
100.000,00 

83.  - 30-7336.0045 Συμπλήρωση και βελτίωση  υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ 
150.000,00 

84.  - 70-7331.0018 Επισκευή Γραφείου Τουρισμού 38.936,00 

85.  - 30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής ενότητας  Λινδίων 60.000,00 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 
 

ΘΕΜΑ 4o                                                             Απόφ. Αρ. 72/2017 (Α.Δ.Α: 7Χ5ΔΩ1Ρ-ΘΤΓ)   

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημόσιου συνοπτικού, πρόχειρου, 

μειοδοτικού διαγωνισμού του «Καθαρισμού και συντήρησης πάρκων Δ.Ε. Ρόδου έτους 2017» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/13323/22-02-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/13323/22-02-2017, δια της οποίας κοινοποιείται η μελέτη 

και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού 

πρόχειρου διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό και συντήρηση πάρκων Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2017», ως εξής: 

 

 «Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

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

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του «καθαρισμού και συντήρησης πάρκων δε 

Ρόδου, έτους 2017 (κωδ. 35/6262.0006.0001)». 

 

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

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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1. Την, υπ’ αριθμ. 2/13323/22-02-2017, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

2. το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

5. Το Ν. 4314/2014(Α’ 265). 

6. Το Ν.4270/2014(Α’ 143). 

7. Το Ν.3548/2007(Α’ 68). 

8. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

9. Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στον κωδικό 35/6262.0006.0001, σαν «καθαρισμό πάρκων δε 

Ρόδου». 

10. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

11. Τη μελέτη που μας προσκόμισε η Δ/νση Περιβάλλοντος. 

12. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας Δημόσιου, 

Συνοπτικού,  Πρόχειρου,  Μειοδοτικού διαγωνισμού για τον «καθαρισμό και συντήρηση πάρκων ΔΕ 

Ρόδου, έτους 2017 (κωδ. 35/6262.0006.0001)» έτους 2017, ως κατωτέρω: 

1. Τη διενέργεια Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ, για «τη συντήρηση και τον καθαρισμό πάρκων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2017 (κωδ.35/6262.0006.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 60.000 ευρώ με ΦΠΑ και με τους κάτωθι 

όρους:  

 

2. Όροι διαγωνισμού: 

2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 

22410-35445, την …………… ……/……/2017 και ώρα 09.00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), 

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

2.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Συνεταιρισμοί 

 

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν κλειστή έγγραφη δακτυλογραφημένη προσφορά, 

με αντίγραφο, στην επιτροπή μέχρι και την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή 

αποκλεισμού, επίσης, από:  

 Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, 

παρ.4 του Ν.4412/2016(Α 147) το οποίο και επισυνάπτεται. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 η οποία θα αναφέρει ότι, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης, θα 

προσκομίσει εντός δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στην επιτροπή του διαγωνισμού όλα τα 

πρωτότυπα ή νόμιμα αντίγραφα από τα κάτωθι έγγραφα: 

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό, πρωτότυπο και με ισχύ 

για το έτος 2017, συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο.  
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2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου(3) από την 

ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

4. Αντίγραφο πτυχίου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ. 

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση 

αποκλεισμού που αναφέρεται στα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων και τους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

περατώσει τις ζητούμενες υπηρεσίες με αποκλειστικά δικά του έξοδα για ολόκληρη την 

ποσότητα μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  

Αυτά τα έγγραφα (1-7) δεν τοποθετούνται στο φάκελο διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, αλλά μόνο 

από τον προσωρινό μειοδότη κατόπιν προσκλήσεως από το Φορέα. Τα ανωτέρω μπορεί να δηλώνονται σε 

μία ή σε περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν πράξει όλα τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που 

αναφέρει ο Ν. 4412/2016. Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προφορές. 

2.3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ, που θα λήγει στις 31/12/2018. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιέχει κατ’ 

ελάχιστον όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 

Επίσης, η ισχύς της προσφοράς θα έχει λήξη στις 31/12/2017. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καμία 

αλλαγή στις προσφερόμενες τιμές δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες 

από την κατακύρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η οποία 

θα λήγει σε ένα(1) χρόνο από την ημέρα της υπογραφής της. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 

διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

Η οικονομική προσφορά θα είναι φτιαγμένη σε πρόγραμμα word, σε πίνακα όμοιου με αυτού της μελέτης 

του διαγωνισμού, θα δίνεται και σε usb και θα τοποθετείται μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Ρητά αναφέρεται ότι για την επιλογή του μειοδότη, θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία η έγγραφη 

προσφορά. Η παροχή της υπηρεσίας θα παραληφθεί από τη Δνση Περιβάλλοντος η οποία καθίσταται 

και αρμόδια για την καλή εκτέλεση αυτής. Η επιτροπή παραλαβής έχει οριστεί με απόφαση ΔΣ. 

 

2.4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 

οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα που διενεργεί 

την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 

 Ο αριθμός της διακήρυξης(πρωτόκολλο ή η απόφαση Δημάρχου). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα, 

fax, e-mail, κτλ). 

 

Οι ως άνω ενδείξεις θα αναφέρονται και στους εσωτερικούς φακέλους. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά έγγραφα με την προσφορά και ειδικότερα τα εξής, επί ποινή αποκλεισμού: 

 Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τοποθετημένη εντός του φακέλου του διαγωνισμού, ελεύθερη 

(χωρίς να είναι κλειστή σε κάποιο άλλο εσωτερικό φάκελο). 

 Η οικονομική προσφορά δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο, κλειστή σε εσωτερικό φάκελο, 

με τίτλο «οικονομική προσφορά». 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές, με αντίγραφο, των προκηρυχθέντων υπηρεσιών, συνοδευόμενες 

από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κλειστές σε εσωτερικό φάκελο με αντίγραφο, με 

τίτλο «τεχνική προσφορά». Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία τους 

σε παρόμοιες εργασίες. Αυτό θα αποδεικνύεται με προσκόμιση μιας(1) τουλάχιστον 

σύμβασης (αποκλειόμενης απλής βεβαίωσης) με φορείς του δημοσίου(ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) 

ή και με ιδιώτες, για ίδιες ή παρόμοιες εργασίες τα τελευταία 10 χρόνια. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους με σφραγίδα της εταιρείας. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται, είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η προσφερόμενη τιμή θα 

εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Απαραίτητη 

προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ο συμμετέχων να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ Γεωπόνων, όπως 

αναφέρεται στη μελέτη του διαγωνισμού, αποκλειόμενων άλλων ειδικοτήτων.  

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε πίνακα ίδιο με αυτόν που περιλαμβάνεται στη μελέτη του 

διαγωνισμού. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προμηθευτεί όχι λιγότερο από το 50% των προκηρυχθέντων 

υλικών, όρος που θα περιληφθεί και στη σύμβαση με το μειοδότη και θα περιλαμβάνει και τις 

συμβατικές ποσότητες.  

 

2.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2017. Η κατακύρωση της 

προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη μελέτη του 

διαγωνισμού. 

 

Οι συμμετέχοντες προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο και αποκλειστικά για όλες τις 

ζητούμενες υπηρεσίες του διαγωνισμού. Αν έστω και μία υπηρεσία δεν υπάρχει στην προσφορά τους, 

τούτη δεν θα γίνει αποδεκτή.  

 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η 

εξέταση των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης 

προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την 

ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει 

και μέσω fax ή email με απόδειξη.  

 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της προμήθειας, ισχύουν όλες οι ποινικές ρήτρες που ορίζει ο νόμος 

4412/2016. Επιπλέον, στην περίπτωση ενστάσεων, ισχύουν όλα τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016. Για το 

παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ 
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του Δήμου ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών. Το παράβολο αποτελεί 

δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

2.6. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

 σταλούν με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

Ρόδος, τηλ. 22410-35445, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 

και ως τις 13.00 το μεσημέρι (ημέρα και ώρα παραλαβής του φακέλου από την Υπηρεσία).  

 ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, μέχρι και την 

ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

τηλ. 22410-35445. 

 

2.7. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, ύστερα από έλεγχο ποιότητας και ποσότητας. 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι είναι ουσιώδης και η μη τήρηση ενός ή και όλων επιφέρει αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι η μελέτη του διαγωνισμού αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτού και ότι αναφέρεται εκεί δεσμεύει τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Τέλος, η 

εξέταση των φακέλων των συμμετεχόντων θα γίνει δημόσια αμέσως μετά το τέλος της κατάθεσης 

προσφορών, ενώ έγκειται στην επιτροπή του διαγωνισμού το αν θα εξετάσει τις οικονομικές προσφορές την 

ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη. Οποιαδήποτε πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει 

και μέσω fax ή email με απόδειξη. 

 

 2.8. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεως του Δήμου. Επίσης, να δημοσιευτεί 

σε μία(1) ημερήσια του τοπικού τύπου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα 

δημοσίευσης και κάθε νόμιμη δαπάνη βαρύνουν το μειοδότη. Στην προκειμένη δημοπρασία ισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί δημοσίων συμβάσεων.  

 

2.9. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α , 2 και 3 του άρθρου 

36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση 

μετά την παρέλευση δύο(2) μηνών από την οριστική παραλαβή των υλικών (έκδοση πρωτοκόλλου 

παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του). Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται 

μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό ποσό. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την 

οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως 

προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από 

την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.  

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η συντήρηση και  ο καθαρισμός  

παρτεριών, χώρων φυτών ,σε άλση, πλατείες, ελεύθερους χώρους, διαχωριστικές νησίδες, 

πεζοδρόμια, κ.λ.π. Επίσης η απομάκρυνση των πρέμνων κομμένων δένδρων που υπάρχουν 

διάσπαρτα στα πεζοδρόμια της πόλης.  

Ο καθαρισμός από χόρτα και προϋπάρχοντα απορρίμματα (σκουπίδια, κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) θα 

πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια και η απόρριψη -απομάκρυνση των προϊόντων 

καθαρισμού θα γίνει σε χώρους επιτρεπόμενους-προτεινόμενους από την υπηρεσία. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων  των εργαλείων που 

απαιτούνται, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
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 1 Καθαρισμός παρτεριών 

1.1 Πάρκο Δημοκρατίας        22 στρέμματα 

1.2 Πάρκο Φιλελλήνων 7 στρέμματα 

1.3 Πάρκο Πολεμικού 4 στρέμματα 

1.4 Ροδιακή Έπαυλη 22 στρέμματα 

1.5 Άγ. Απόστολοι 15 στρέμματα 

1.6 Αλχαδέφ 3,5 στρέμματα 

1.7 Πάρκο Βύρωνος 38 στρέμματα 

1.8 Πάρκο Παπάγου  12,5 στρέμματα 

1.9 Παρτέρια Κάτω Ηλιούπολης 5 στρέμματα 

1.10 Παρτερια Ανω Ηλιουπολη 4 στρέμματα 

1.11 Παρτέρια Καρακόνερου 5 στρέμματα 

1.12 ΚΕΠ 3 στρέμματα 

1.13 Παρτερια Ταξιάρχη 9 στρέμματα 

1.14 Τεχνικο Λυκειο Αγ Αποστολων 4 στρέμματα 

1.15 Μουσικο Γυμνάσιο 3  στρέμματα 

1.12 Διάσπαρτα παρτέρια εντός πόλεως Ρόδου 43 στρέμματα 

  Σύνολο 200 Στρέμματα 

2 Δενδροστοιχίες 1.000 τεμ 

3 Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα 10.000 Τρεχ. μέτρα 

4 Απομάκρυνση πρέμνων 400 Τεμ. 

 

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες  καθαρισμού πάρκων, 

παρτεριών και δρόμων  ενόψει της τουριστικής περιόδου και με τελικό στόχο την βέλτιστη παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και επισκέπτες  για το Δήμο της Ρόδου. 

Οι συμμετέχοντες στον  πρόχειρο  διαγωνισμό πρέπει  να είναι Γεωπόνοι  Π.Ε. και να έχουν 

εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες.  

Στον προϋπολογισμό υπάρχει  Κ.Α : 35-6262.0006.001 με τον τίτλο του έργου 

Το συνολικό κόστος για την περιγραφείσα παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε 59.892€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      

1 . Καθαρισμός παρτεριών  

Καθαρισμός πάρκων, παρτεριών από χόρτα, ξερά φύλλα, ξένα αντικείμενα και γενικά  

προϋπάρχοντα φυτικά υπολείμματα (κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, όπου 

αυτό απαιτείται και απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών που προέκυψαν και 

την απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Όπου είναι εφικτό μπορεί να γίνει 

ενσωμάτωση των χόρτων με φρεζάρισμα, αφού απομακρυνθούν τα απορρίμματα, κλαδιά κλπ. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων 

που απαιτούνται. 

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται  

Τιμή ανά στρέμμα : 150 ευρώ 

2 . Καθαρισμός Δεντροστοιχιών  
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Καθαρισμός  δεντροστοιχιών, στο λάκκο του δέντρου  

Εκρίζωση με τσάπα ζιζανίων, καθάρισμα με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια όπου απαιτείται και την 

απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε 

θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων 

που απαιτούνται.  

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 0,50 ευρώ  

3 .Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή  

Κοπή χόρτων με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε πεζοδρόμια, νησίδες, 

άλση, πλατείες, ερείσματα, πάρκα  κλπ. 

Περιλαμβάνονται η κοπή των ζιζανίων, η απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών 

που προέκυψαν και η απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.  

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων 

που απαιτούνται. 

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο : 0,20 ευρώ  

 

4. Απομάκρυνση πρέμνων 
Αφαίρεση  πρέμνων κομμένων δένδρων οποιαδήποτε διατομής και των ριζών τους σε βάθος 0,30 μ. 

από την επιφάνεια του  πεζοδρομίου,  απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών 

που προκύπτουν και  απόρριψη τους  σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Αποκατάσταση του 

πεζοδρομίου με επιχωμάτωση και τοποθέτηση αόπλου σκυροδέματος C 20-25 πάχους 10 εκ. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μέσων και 

των εργαλείων που απαιτούνται. 

Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιμή ανά τεμάχιο : 40 ευρώ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Καθαρισμός παρτεριών στρ. 200 150 30000 

Καθαρισμός 

δεντροστοιχιών τεμ. 600 0,5 300 

Βοτάνισμα με 

βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μμ 10000 0,2 2000 

Απομάκρυνση πρέμνων 

από πεζοδρόμια τεμ. 400 40 16000 

    Άθροισμα  48500 

    ΦΠΑ 24,00% 11592 

        59892 
 

 
 

ΘΕΜΑ 5o                                              Απόφ. Αρ. 73/2017   (Α.Δ.Α: 6ΨΡΠΩ1Ρ-3Β8 )   

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου, συνοπτικού,  πρόχειρου, 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας catering για τους μαθητές του μουσικού 

Γυμνασίου Ρόδου έτους 2017» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 2/13326/22-02-2017) 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/13326/22-02-2017, δια της οποίας 

κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια catering για 

τους μαθητές του μουσικού Γυμνασίου Ρόδου έτους 2017», ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού του 2017 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση των πρακτικών του 

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας catering για τους 

μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ. 15/6481.0006)». 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια catering για τους μαθητές του μουσικού 

γυμνασίου Ρόδου, Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.15/6481.0006)» 

Στη Ρόδο στις 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία 

απαρτίζεται από τους:  

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

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

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 

«προμήθειας catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου Δήμου Ρόδου (κωδ. 31/6481.0006), 

έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 524/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 189/2017 

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

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 24/01/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/4830/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από 

το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών την  

09
η
 πρωινή στις 10/02/2017 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 10/02/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα προμηθευτή. Ο προμηθευτής είχε 

όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα 

συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η εταιρεία 

ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των 

τεχνικών προσφορών.  

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Τα ζητούμενα προϊόντα της μελέτης του διαγωνισμού για τα οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, 

βάση των προσπέκτους, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν κατ’ ελάχιστον 

τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών).  
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3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

1. Η εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα του διαγωνισμού 

50.747,20 ευρώ άνευ φπα ή 62.926,53 ευρώ με φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολό την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την προμήθεια 

catering για τους μαθητές μουσικού γυμνασίου του Δήμου Ρόδου, καθώς αυτή είναι κατά είδος, 

αλλά και στο σύνολό της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Η τιμή που 

δόθηκε είναι κατά 1 λεπτό του ευρώ φθηνότερη από τη σύμβαση του 2016 με τον ίδιο μειοδότη. 

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας 

στην εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ με αφμ: 020923960 με τιμές και συνολική αξία ως 

κάτωθι: 

Μενού σίτισης Άτομα που 

σιτίζονται 

Ημέρες 

σίτισης μέχρι 

31/12/2017 

Ενδ. τιμή 

ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ 

φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 

280 46 3,94 50.747,20 

Συνολική αξία άνευ φπα 50.747,20 

Φπα 24% 12.179,33 

Συνολική αξία με φπα 24% 62.926,53 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

της. 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

Διενέργειας  Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια φαγητού catering για τους 

μαθητές του μουσικού γυμνασίου Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.15/6481.0006)» 

Στη Ρόδο στις 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 20/2017 απόφαση της ΟΕ και η οποία 

απαρτίζεται από τους:  

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

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

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

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της 

«προμήθειας catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου Δήμου Ρόδου (κωδ. 31/6481.0006), 

έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 
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μελέτη του με την απόφαση 524/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 189/2017 

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

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 24/01/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/4830/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από 

το νόμο.  

 

Η επιτροπή κάλεσε το μειοδότη στις 17/02/2017 και ώρα 09.00 το πρωί να προσκομίσει ενώπιων της όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφερόταν στο διαγωνισμό. Ο προμηθευτής εγκαίρως προσκόμισε στις 

20/02/2017 και ώρα 14.00 μμ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του διαγωνισμού (πιστοποιητικό 

επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κτλ) τα οποία η 

επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

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

για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, έτους 2017, στην εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αφμ: 020923960 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Μενού σίτισης Άτομα που 

σιτίζονται 

Ημέρες σίτισης   Ενδ. τιμή 

ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ 

φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 

280 46 3,94 50.747,20 

Συνολική αξία άνευ φπα 50.747,20 

 

Φπα 24% 12.179,33 

 

Συνολική αξία με φπα 24% 62.926,53 

 

 

3. Ο Δήμος να έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος των υλικών του ανωτέρω πίνακα, όχι όμως 

λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 

 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με 

αρ. πρωτ.: 2/13326/22.02.2017, δια της οποίας κοινοποιούνται τα από 13/02/2017 και 

21/02/2017 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

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

22 του Ν. 3536/2007. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 στον κωδικό 15/6481.0006, σαν «προμήθεια 

catering». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

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

 Την με αρ. 524/2016 (Α.Δ.Α. 7Ε8ΧΩ1Ρ-ΞΙΖ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν 

οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια catering για τους μαθητές του μουσικού Γυμνασίου Ρόδου 

έτους 2017», 

  

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

φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου, έτους 2017, στην εταιρεία 

ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αφμ: 020923960 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Μενού σίτισης Άτομα που 

σιτίζονται 

Ημέρες σίτισης   Ενδ. τιμή 

ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ 

φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 

280 46 3,94 50.747,20 

Συνολική αξία άνευ φπα 50.747,20 

 

Φπα 24% 12.179,33 

 

Συνολική αξία με φπα 24% 62.926,53 

 

 

Γ) εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

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

όχι όμως λιγότερο από το 50% αυτών. 

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

υπογραφή της. 

  Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό 

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

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

φπα. 
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ΘΕΜΑ 6o                                                             Απόφ. Αρ. 74/2017  (Α.Δ.Α: 6ΟΥΗΩ1Ρ-8ΔΠ)   

Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιων Νομικών Συμβούλων του Δήμου Ρόδου με 

έμμισθη εντολή, Παπαγεωργίου Θεόδωρου και Σαλαμαστράκη Δημητρίου από κοινού ή 

χωριστά ενεργούντες, για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της αρ. πρωτ. 1777/26-1-

2017 ατομικής ειδοποίησης του Δ/ντη του Υποκ. ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδ/σου (Πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ) και παραίτησης του Δήμου Ρόδου από την προσφυγή με αρ. κατάθεσης 902/18-12-

2013 Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 

(Γνωμάτευσης Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ. 

2/12899/21-02-2017) 
 

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

Συμβούλου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/12899/21-02-2017, ως κατωτέρω: 
 

«ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 ατομικής 

ειδοποίησης του Δ/ντη του Υποκ. ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδ/σου (πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  

    

    Με την αναφερόμενη στο θέμα  αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 ατομική ειδοποίηση του Δ/τη 

του Περιφ. Υποκ. Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών Δωδ/σου (αρ. πρωτ. εισ. 2/11377/15-02-2017) ζητείται από 

τον Δήμο Ρόδου  , με απειλή διαφορετικά κατασχέσεων μετά από 20 ημέρες,  η καταβολή 

συνολικού ποσού 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των υπό 

εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλουδών, συνολικού ποσού 

2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ. 

 Η βεβαίωση κατά του Δήμου Ρόδου της παραπάνω οφειλής, έγινε με την υπ’αρ. πρωτ. 

21109/18-11-2013 απόφαση συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας του Περιφ. Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ. Ρόδου, δηλαδή έγινε σαν να είναι υποχρεωτική - εκ του νόμου-  αναδοχή χρέους του 

Δήμου Ρόδου, με επίκληση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. 

 Πλην όμως οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, όπως συμπληρώθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4071/2013 είναι υποχρεωτικές για τους οικείους Δήμους 

μόνο για λυθείσες και τελούσες υπό εκκαθάριση έως 31-12-2010 δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν 

μορφή α) αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995 ή β) κοινωφελών και παρέχουν , επιπλέον 

μάλιστα προβλέπεται και απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

 Επίσης  και με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και της παραγρ. 5 

του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και πρόσφατα του άρθρου 76 του Ν. 4443/2016, ορίζεται ότι σε 

περίπτωση λύσης (μέχρι 9-12-2016) δημοτικών επιχειρήσεων με χαρακτήρα α) κοινωφελών, β) 

ΔΕΥΑ γ) ανωνύμων εταιρειών που ποσοστό τουλάχιστον 90% ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α. και δ) 

αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995, οι οφειλές τους προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και 

τρίτους, «μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

του». 

 Συνεπώς από τις παραπάνω διατάξεις είναι σαφές ότι για τις οφειλές προς ασφαλιστικά 

ταμεία λυθεισών δημοτικών επιχειρήσεων με μορφή ανωνύμων εταιρειών, δεν είναι εκ του 

νόμου υποχρεωτική η συνυπευθυνότητα του Δήμου που ανήκουν, αλλά είναι στη δυνητική 

ευχέρεια του Δήμου να τις αποδεχθεί με δύο προϋποθέσεις: 1) αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αιτία που ί αποδέχεται την οφειλή 2) απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ακύρως εκδόθηκαν τόσο η παραπάνω πράξη 

συνυπευθυνότητας του Δήμου Ρόδου, όσο και η παραπάνω πράξη ατομικής ειδοποίησης, διότι ο 

Δήμος Ρόδου δεν έχει με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναλάβει την πληρωμή 

των οφειλών της ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και της Α.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε. προς το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ. 
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 Επί πλέον υφίστανται και ζητήματα παραγραφής, καθώς μέχρι της ισχύος της διάταξης του 

άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 που ανέστειλε τον χρόνο παραγραφής, έχουν περάσει 5 χρόνια, που 

ισχύει για το Δημόσιο και αναλογικά για τους Δήμους , από τότε που παρασχέθηκαν οι 

ασφαλιστικές εργασίες, άλλως έχουν περάσει  έχουν περάσει  10 χρόνια (άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 

2556/1997)  από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες. 

 Επί πλέον ακόμη και αν θεωρούνταν αμιγείς ή κοινωφελείς επιχειρήσεις οι συγκεκριμένες 

ανώνυμες εταιρείες ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. και πάλι οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 

παρ. 1 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163/12-7-2013), με 

βάση τις οποίες εκδόθηκε η υπ’αρ. 21103/8-13-2013 πράξη συνυπευθυνότητας του Δήμου Ρόδου 

από την Δ/ντρια Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ Ρόδου, επιβάλλουν την πληρωμή μέσω της κυρίας εισφοράς 

χωρίς πρόσθετα τέλη εκτός αν προσφύγει στο Δικαστήριο οπότε δεν απαλλάσσεται, ενώ στην 

προκειμένη περίπτωση η μεν πράξη συνυπευθυνότητας δεν ορίζει αόριστα και παρανόμως τίποτα 

σχετικό, η δε υπ’αρ. 1777/26-01-2016 ατομική ειδοποίηση του Δ/ντη του ΕΦΚΑ Δωδ/σου, 

παρανόμως καταλόγισε στο Δήμο Ρόδου, και πρόσθετα τέλη συνολικού ύψους 2.744.833,04 τα 

οποία παρανόμως συνάθροισε στο ποσό των 7.028.252,28 ευρώ. 

 Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει προσφυγή για το θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου 

(αρ. καταθ. 902/18-12-2013) που δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί να δικαστεί.    

 Επί πλέον έχει ασκήσει δύο φορές αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για να ανασταλεί η 

εκτέλεση της συνυπευθυνότητας , που απορρίφθηκαν με τις υπ’αρ. 73/2015 και 75/2016 αποφάσεις 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, όχι όμως  επί της ουσίας , δηλαδή όχι για το ή το 

μη  προδήλως βάσιμο των ισχυρισμών του Δήμου Ρόδου,  αλλά για το λόγο ότι το Δικαστήριο 

έκρινε ότι ο Δήμος Ρόδου δεν προκύπτει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν πληρώσει την 

οφειλή. Και τούτο παρά την προσκόμιση σειράς βεβαιωτικών στοιχείων περί του αντίθετου από τη 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, που σε πρώτη φάση μάλιστα και μέχρι να εκδοθεί η δεύτερη 

υπ’αρ. 75/2016 απόφαση, είχαν κριθεί θετικά και είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή που διέτασσε το 

Ι.Κ.Α. να χορηγεί ασφαλιστική ενημερότητα στον Δήμο Ρόδου. 

 Ο Δήμαρχος με το αρ. πρωτ. 2/7512/02-02-2017 έγγραφό του, ζήτησε από τη Δ/νση του 

Υποκ/τος Ρόδου του Ι.Κ.Α (ΕΦΚΑ) την κατ΄εφαρμογή του νόμου, ανάκληση της πράξης 

συνυπευθυνότητας και απ’ απειλή διαφορετικά υποβολής ακόμη και μηνυτήριας αναφοράς να 

συνεχίσουν να χορηγούνται ασφαλιστικές ενημερότητες μέχρι  να κριθεί η προσφυγή . 

 Από πλευράς Δ/νσης του ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου, με το αρ. πρωτ. 2396/09-02-2017 έγγραφο, 

δόθηκε γι άλλη μια φορά αρνητική απάντηση, με επίκληση της απόφασης των ασφαλιστικών 

μέτρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, κατ’ αποδοχή όμως και από πλευράς  του ότι επί της 

ουσίας δεν κρίθηκε ακόμη η υπόθεση, αν δηλαδή ο Δήμος Ρόδου είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου 

ή όχι να πληρώσει τις οφειλές . 

 Κατόπιν αυτών  κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ του Ν. 3852/2010 εισηγούμαστε να 

εγκρίνετε την  παραίτηση από την ως άνω προσφυγή με  αρ. καταθ. 902/18-12-2013 Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ρόδου, για να μην υπάρχει εκκρεμοδικία, και καθώς η ατομική ειδοποίηση αρ. πρωτ. 

1777/26-01-2017  του Δ/ντη του Περιφ. Υποκ. ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου κατά του Δήμου Ρόδου είναι 

η άρτια διοικητική πράξη κατά της οποίας  ο Δήμος Ρόδου νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή,  

την ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άσκηση ανακοπής κατά της παραπάνω ατομικής 

ειδοποίησης προς ακύρωση αυτής και των συνημμένων πινάκων οφειλών και της υπ’αρ. πρωτ. 

21109/18-11-2013 παραπάνω απόφασης συνυπευθυνότητας, καθώς επίσης επ’ αυτής την ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως και τέλος την 

υποβολή αναφοράς προς την Εισαγγελία Ρόδου προς έρευνα αν διαπράχθηκαν και συνεχίζουν να 

διαπράττονται ή όχι τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης, της παράβασης καθήκοντος και της 

εκβίασης από τα όργανα που εξέδωσαν την υπ’αρ. 21109/18-11-2013 πράξη συνυπευθυνότητας της 

Δ/ντριας του Περιφ. Υποκ/τος Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ Ρόδου και της υπ’αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 

ατομικής ειδοποίησης του Δ/ντη του Περιφ. Υποκ. ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδεκανήσου. Τέλος για τον 

χειρισμό των παραπάνω υποθέσεων , τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων έμμισθων νομικών 

συμβούλων Θεόδωρου Παπαγεωργίου και Δημητρίου Σαλαμαστράκη, από κοινού ή χωριστά 

ενεργούντες.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου  κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/12899/21-02-2017 της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του 

Ν. 4447/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Eγκρίνει  την  παραίτηση του Δήμου Ρόδου από το δικόγραφο της  προσφυγής με  αρ. καταθ. 

902/18-12-2013 Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου του Δήμου Ρόδου κατά του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και 

της υπ’αρ. 21109/18-11-2013 πράξης συνυπευθυνότητας της  Δ/ντριας Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ Ρόδου. 

 

Β) Eγκρίνει την ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άσκηση από τον Δήμο Ρόδου 

ανακοπής κατά του ΕΦΚΑ και των ταμειακών βεβαιώσεων επί της  ατομικής ειδοποίησης αρ. 

πρωτ. 1777/26-01-2017  του Δ/ντη του Περιφ. Υποκ. ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου προς ακύρωση αυτών  

και της άνω ατομικής ειδοποίησης ως και της  υπ’αρ. πρωτ. 21109/18-11-2013 παραπάνω 

απόφασης συνυπευθυνότητας, καθώς επίσης την άσκηση επ’ αυτής (ανακοπής) ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως. 

-Κατά τα λοιπά παραπέμπει  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.  

 

Ορίζει τους κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρο και κ.Σαλαμαστράκη Δημήτριο, έμμισθους  Νομικούς 

Συμβούλους του Δήμου Ρόδου, ως πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Ρόδου, για να 

καταθέσουν τα δικόγραφα της παραίτησης από τι δικόγραφο της προσφυγής , της ανακοπής και της 

αίτησης αναστολής και να  χειριστούν τις παραπάνω υποθέσεις, είτε  χωριστά είτε από κοινού. 

 
 

ΘΕΜΑ 7o                                                             Απόφ. Αρ. 75/2017 (Α.Δ.Α: ΨΠΨΣΩ1Ρ-0ΡΧ)   

Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά της μισθώτριας εταιρείας ENCARNATION 

YINA DOMIGO (ΑΦΜ. 150851790) του δημοτικού ακινήτου ΝΑ2110 Αγίων Αναργύρων 

(πρώην ΕΔΕΜ), για την διεκδίκηση των μισθωμάτων και για την καταγγελία με την αγωγή 

αυτή της μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 597 ΑΚ.  

(Γνωμάτευσης Νομικής Υπηρεσίας Δ. Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ. 2/14248/24-02-2017) 

 

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

Συμβούλου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/12899/21-02-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων μέσων για ακίνητο ΝΑ2110 Αγίων Αναργύρων (πρώην ΕΔΕΜ). 

Σχετ.: Υπαριθμ. πρωτ. 2/11687/16-2-2017 έγγραφο Ταμείου.  

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο το Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Ο.Υ. μας γνωστοποιεί τις ανερχόμενες 

στο ποσόν των 21.754,06€ οφειλές μισθωμάτων των μηνών από Ιαν. 2014 έως σήμερα της μισθώτριας 

ENCARNATION YINA DOMIGO (ΑΦΜ. 150851790) του δημοτικού ακινήτου  ΝΑ2110 Αγίων 

Αναργύρων (πρώην ΕΔΕΜ) και ζητά τις ενέργειές μας. 

Επειδή κατά την άποψή μας απαιτείται η άσκηση αγωγής τόσο για την διεκδίκηση των οφειλομένων αυτών 

μισθωμάτων όσο και για την καταγγελία και αποβολή της μισθώτριας από το μίσθιο ακίνητο, για την οποία 

χρειάζεται απόφασή σας, παρακαλούμε για την απαραίτητη για την νομιμοποίησή μας λήψη σχετικής 

απόφασης, με την οποία να αποφασίζεται η άσκηση αγωγής κατά της παραπάνω μισθώτριας για την 

διεκδίκηση των μισθωμάτων και για την καταγγελία με την αγωγή αυτή της μίσθωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 597 ΑΚ.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου  κ. Στάγκα Μανώλη) 
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Εν συνεχεία, ο κ.Στάγκας αναφέρθηκε στην εισήγησή του προσθέτοντας  ότι παράλληλα θα πρέπει 

να αποφασιστεί εναντίον της μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου  ΝΑ2110 Αγίων Αναργύρων 

(πρώην ΕΔΕΜ) ENCARNATION YINA DOMIGO (ΑΦΜ. 150851790) και του εγγυητή της η 

άσκηση αγωγής για την διεκδίκηση των οφειλομένων μισθωμάτων και την καταγγελία σύμφωνα με 

το άρθρο 597 ΑΚ. και την αποβολή της από το μίσθιο ακίνητο, είτε και η έκδοση διαταγής 

πληρωμής και διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου κατά τα άρθρα 637 επ. Κ.Πολ.Δ. 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/14248/24-02-2017 της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Την προφορική συμπλήρωση της εισήγησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Στάγκα Μανώλη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
 

Εγκρίνει την άσκηση εναντίον της μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου ΝΑ2110 Αγίων 

Αναργύρων (πρώην ΕΔΕΜ) ENCARNATION YINA DOMIGO (ΑΦΜ. 150851790) και του 

εγγυητή της αγωγής για την διεκδίκηση των οφειλομένων μισθωμάτων και την καταγγελία 

σύμφωνα με το άρθρο 597 ΑΚ. και την αποβολή της από το μίσθιο ακίνητο, είτε και την έκδοση 

διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου κατά τα άρθρα 637 επ. 

Κ.Πολ.Δ. κατά αμφοτέρων. 

 
 

ΘΕΜΑ 8o                                                             Απόφ. Αρ. 76/2017 (Α.Δ.Α: 6993Ω1Ρ-ΗΝΨ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13811/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13811/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11308/15-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ » με προϋπολογισμό 15.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

      «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

     Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

3)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

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

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

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

 

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13811/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»   με 

προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω:  

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

3)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

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

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                             Απόφ. Αρ. 77/2017 (Α.Δ.Α: 66ΔΖΩ1Ρ-0ΟΒ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» με 

προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13815/23-02-2017) 

 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13815/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11293/15-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ Δ.Κ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ» με 

προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

         Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» με 

προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 
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   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

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

3)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας , Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

  

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13815/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ»   με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω:  

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

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

3)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.       

 

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

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

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 10o                                                             Απόφ. Αρ. 78/2017 (Α.Δ.Α: 637ΨΩ1Ρ-4ΗΣ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

59.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13817/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13817/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11287/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 59.900 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 59.900 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

   Τακτικά Μέλη  

1) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2) Xατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

3) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

    Αναπληρωματικά μέλη 

1) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.        

2) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

3) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.        

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13817/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 59.900,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

Τακτικά Μέλη  

1) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2) Xατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

3) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.        

2) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

3) Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.        

 

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

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

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

 
 

ΘΕΜΑ 11o                            Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 79/2017 (Α.Δ.Α: ΩΩΓΩΩ1Ρ-ΗΑΜ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με 

προϋπολογισμό 32.865,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13825/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13825/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

   Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11298/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   
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 «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με 

προϋπολογισμό 32.865,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

          Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

     Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

     «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με 

προϋπολογισμό 32.865,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

Τακτικά Μέλη  

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

2)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής , Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας , Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13825/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 32.865,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

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

2)  Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

 

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

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                             Απόφ. Αρ. 80/2017 (Α.Δ.Α: Ω50ΤΩ1Ρ-945)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 48.200,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13827/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13827/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11289/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 48.200,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.».        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

    « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 48.200,00 ευρώ 

με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.         

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.    

2)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

3)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13827/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ««ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 48.200,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.    

2)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

3)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

 

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

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

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 13o                                                              Απόφ. Αρ. 81/2017 (Α.Δ.Α: 700ΚΩ1Ρ-8ΗΔ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13828/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13828/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

  Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11300/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.»      

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

      «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

3)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

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

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

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

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
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1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13828/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.        

3)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

2)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

 

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

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                             Απόφ. Αρ. 82/2017 (Α.Δ.Α: ΨΓΛ5Ω1Ρ-ΒΣΡ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» με 

προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13829/23-02-2017) 
 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13829/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 
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Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11291/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» με 

προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» με 

προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Γερακιός Εμμανουήλ , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.     

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.           

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης , Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13829/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)  Γερακιός Εμμανουήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.     

 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.           

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

3)  Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

 

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

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

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

 
 

ΘΕΜΑ 15o                                                             Απόφ. Αρ. 83/2017 (Α.Δ.Α: Ω5ΠΒΩ1Ρ-1Θ5)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13830/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13830/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11303/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ » με προϋπολογισμό 15.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-



   

 49 

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

      «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 15.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

    Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

      Τακτικά Μέλη  

1)   Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

3)   Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

      Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)   Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)   Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

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

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

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

 

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13830/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)   Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)   Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

3)   Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά μέλη 
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1)   Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

2)   Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)   Ζανεττούλλη Στεργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

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

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

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

 
 

ΘΕΜΑ 16o                                                             Απόφ. Αρ. 84/2017 (Α.Δ.Α: 754ΦΩ1Ρ-6ΣΘ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13833/23-02-2017) 
 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13833/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11311/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ » με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ)  Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)   Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        
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3)   Χατζηνικόλας Αντώνιος,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

      Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)   Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)   Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών.» 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13833/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)   Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

3)   Χατζηνικόλας Αντώνιος,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2)   Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

3)   Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

 

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

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 17o                                                             Απόφ. Αρ. 85/2017 (Α.Δ.Α: 7ΜΒ8Ω1Ρ-Υ5Ω)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» με προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 



   

 52 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13836/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13836/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /11316/15-2-2017   Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

 

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

         Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

 Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε: 

    Τακτικά Μέλη  

1) Zαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  (Πρόεδρος)                                         

2) Περράκης Γεώργιος ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.       

3) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

      Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

2)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

3)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13836/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» με 

προϋπολογισμό 30.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1) Zαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  (Πρόεδρος)                                         

2) Περράκης Γεώργιος ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.       

3) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

2)  Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

3)  Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

 

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

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

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

 
 

ΘΕΜΑ 18o                                                             Απόφ. Αρ. 86/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚΡ3Ω1Ρ-Ψ51)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ - ΝΗΣΙΔΕΣ» με 

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

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13842/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13842/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11325/15-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ» με 

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

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

              Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

    «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ» με 

προϋπολογισμό 33.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.       

3)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.        

2)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13842/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ - ΝΗΣΙΔΕΣ» με προϋπολογισμό 33.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)  Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.       

3)  Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 



   

 55 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε.        

2)  Σαρακίνης Κοσμάς, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

3)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

 

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

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 19o                                                            Απόφ. Αρ. 87/2017 (Α.Δ.Α: 78Ι4Ω1Ρ-ΨΛΟ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13846/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13846/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11328/15-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

              Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

25.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 
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     Τακτικά Μέλη  

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

2)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

2)   Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)   Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13846/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

 

Τακτικά Μέλη  

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

2)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

3)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.        

2)   Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

3)   Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.        

 

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

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

Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 20o                                                             Απόφ. Αρ. 88/2017 (Α.Δ.Α: 722ΞΩ1Ρ-79Φ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» με προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13850/23-02-2017) 
 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13850/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11280/15-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» με προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

              Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

    «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» με προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Kεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.        

2)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

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

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

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

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 
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1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13850/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ» με προϋπολογισμό 74.400,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Τακτικά Μέλη  

1)  Kεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.         

3)  Ράμος Βασίλειος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.    

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.        

2)  Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.            

3)  Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.     

 

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

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

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

 

 
 

ΘΕΜΑ 21o                                                            Απόφ. Αρ. 89/2017 (Α.Δ.Α: ΩΒΩ8Ω1Ρ-Ζ9Τ)   

Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό 

60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/13856/23-02-2017) 

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

Έργων & Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/13856/23-02-2017 η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/11284/15-2-2017 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

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

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   
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 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό 

60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

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

Αθηνόδωρου και  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

              Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/2/2017 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-

11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/10488/13-2-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για το έργο:  

    «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Περράκης Γεώργιος ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.       

3)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

     Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

3)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.     

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

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

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

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

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)  Χρήστος Διαμαντής, Εμπειροτέχνης Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας, Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών». 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 16/13856/23-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών, 

 Την παράγραφο ε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 
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διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

Τακτικά Μέλη  

1)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2)  Περράκης Γεώργιος ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.       

3)  Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

2)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.        

3)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.     

 

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

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

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

 

 

ΘΕΜΑ 22o                                                             Απόφ. Αρ. 90/2017 (Α.Δ.Α: 6ΖΡΣΩ1Ρ-Θ63)   

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

έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 234.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/13806/23-02-2017) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/13806/23-02-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ»    

 

   Σας αποστέλλουμε  σχέδιο  Διακήρυξης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 234.000ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που  είναι 

εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον Κ.Α. 15-

7335.0002, με πίστωση    234.000  ευρώ. 

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

θέματος.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την με αριθ. 16/13806/23-02-2017, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

 Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου» προϋπολογισμού 234.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. 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: 

ΗΗ λλ εε κκ ττ ρρ οο φφ ωω ττ ιι σσ μμ όό ςς   ΔΔ ηη μμ οο ττ ιι κκ οο ύύ   ΓΓ ηη ππ έέ δδ οο υυ   ΓΓ εε νν νν αα δδ ίί οο υυ  

Εκτιμώμενης αξίας  188.709,68 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 

a. 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 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

e. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 iii

 

 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 : «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου» 

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 
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Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
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

 

O προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
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συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

 

4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά 
ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

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

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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

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

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 
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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 χoρηγία Δ.Ε.Η. 
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. 

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.7/03-01-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  A/13 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 ).
xxv

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου». 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  188.709,68 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 137.619,36 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.771,48 Ευρώ 

Απρόβλεπτα
xxvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

24.358,63., που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
xxvii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού1.960,21 σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Δ.Ε Νότιας Ρόδου – Τ.Κ. Γενναδίου. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  Το έργο περιέχει οικοδομικές αλλά σε στο μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες και αναφέρεται στην κατασκευή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου 

Γενναδίου». Το Δημοτικό Γήπεδο Γενναδίου βρίσκεται εντός του οικισμού της Τ.Κ. Γενναδίου 

πλησίον του υπό κατασκευή νέου Δημοτικού Σχολείου. Για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου θα 

χρησιμοποιηθούν 4 υδραυλικά ανακλινόμενοι ιστοί ύψους 18m. Σε κάθε ιστό θα εγκατασταθούν 5 

προβολείς μεταλλικών αλογονιδίων στενής δέσμης ισχύος 2.000W έκαστος και ένας προβολέας 

ιωδίνης 1000W. Οι ιστοί θα μπορούν να φέρουν έως και 8 προβολείς 2.000W έκαστος και θα 

εγκατασταθούν στις γωνίες του γηπέδου πλησίον του ορίου περίφραξης, ώστε ο χώρος πέριξ του 

αγωνιστικού χώρου να μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά για την κατασκευή εγκαταστάσεων στίβου. 
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Στην μελέτη συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή του απαραίτητου ηλεκτρολογικού δικτύου για την 

ηλεκτροδότηση των προβολέων επί των ιστών.  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη 

χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την 

έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά 

κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 120 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 3.734,19 ευρώ. 
xxxi
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 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 

:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του  έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

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

..........................................
xxxv

 

1. 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. 

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.  
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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 A1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω, για έργα 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  
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 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 
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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, 

(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 
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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 
xliv

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
xlv

 

(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. 6669/2008. 

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. 

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 
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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.
xlvii

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
xlviii 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

4. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 
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5. ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του 

ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 

ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα 

στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 

οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες 

για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 

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

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 

και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 

που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

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 A1 τάξη και 

άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  

(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 
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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 ατα 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  

(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, 
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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

 

- 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) 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  
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Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει 

κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 556 / 2016 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο Ανάδοχος 

του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 

πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.   
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 1/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7335.0002, 

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

προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΘΕΜΑ 23o                                                             Απόφ. Αρ. 91/2017 (Α.Δ.Α: Ω8ΕΕΩ1Ρ-ΓΑ8)   

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

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.145.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ: 2/13858/23-02-2017) 

 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/13858/23-02-2017, ως κατωτέρω: 
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 «ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»    

Σας αποστέλλουμε σχέδιο Διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.145.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που είναι εγγεγραμμένο 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 2017 στον Κ.Α. 15-7331.0032, με πίστωση 

1.145.000  ευρώ. 

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

θέματος.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου 

Αθηνόδωρου και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη)  

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για τους όρους διακήρυξης του έργου 

«Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων» αναλυτικά, κλήθηκαν από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

  Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. 16/13858/23-02-2017, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,   

 Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού 1.145.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και  ΦΠΑ. 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  

  
lvi

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: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 Εκτιμώμενης αξίας  923.387,10 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 lvii 

a. 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 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

e. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 lviii

 

 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.
lix

 

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) ............................
lx
 

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
lxi

 
lxii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lxiii

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 …/…/…
lxiv
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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 : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
lxv

 
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,
lxvi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 
 

4.1.Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
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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 
lxvii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής
lxviii

 .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
lxix

, 
lxx

 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
lxxi

.  

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.  
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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,
lxxii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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

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

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

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

(15) επιπλέον ημέρες. 

 

 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
lxxiii

 

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. 
lxxiv

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36  του ν. 4129/2013
lxxv

εφόσον απαιτείται, 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 
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καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

 

4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά 
ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

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

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

 Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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

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

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ),  

 - 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»,
lxxvi

 

 - 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 ).
lxxvii

 

7.5 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lxxviii

, 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
lxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxxx

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ.πρωτ. 46/03-01-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/55. 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 ).
lxxxi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  

11.4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  923.387,10 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 679.893,64€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)122.380,86€ 

Απρόβλεπτα
lxxxii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 120.341,18€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 

παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
lxxxiii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 771,42€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

11.5.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
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Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα εκτελεστούν εργασίες ανά δημοτική ενότητα είναι τα 

παρακάτω:  

1. Δημοτική Ενότητα δήμου Ροδίων 

• στο 1ο Δημοτικό, στο 2ο Δημοτικό, στο 11ο Δημοτικό, στο συγκρότημα της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στο 7ο Δημοτικό (Αμαράντειος), στο 14ο Δημοτικό 

(Αστική), στο 1ο Γυμνάσιο (Καπνοβιομηχανία), στο 2ο Γυμνάσιο (Κεραμικό),  στο 4ο 

Γυμνάσιο, στο 5ο Γυμνάσιο, στο 6ο Γυμνάσιο (Οικοκυρική), στο 7ο Γυμνάσιο, στο 

Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, στο 1ο ΓΕΛ (Βενετόκλειο), στο 2ο ΓΕΛ (Καζούλλειο) 

και κτίριο γυμναστηρίου,  στο 3ο ΓΕΛ (Καπνοβιομηχανία), στο 1ο ΕΠΑΛ, στο 2ο 

ΕΠΑΛ και στο 1ο Σ.Ε.Κ. 

2. Δημοτική Ενότητα δήμου Καλλιθέας  

• στο 1ο Δημοτικό Καλυθιών 

3. Δημοτική Ενότητα δήμου Αφάντου   

• στο 2ο δημοτικό σχολείο Αφάντου,  στο 3ο δημοτικό σχολείο Αφάντου, στο  Γυμνάσιο 

Αφάντου, στο δημοτικό σχολείο Αρχίπολης και στο Νηπιαγωγείο Ελεούσας. 

4. Δημοτική Ενότητα δήμου Αρχαγγέλου 

• στο Α΄Δημοτικό σχολείο Αρχαγγέλου, Νηπιαγωγείο Καλάθου Νηπιαγωγείο Γενναδίου, 

στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου. 

5. Δημοτική Ενότητα δήμου Ιαλυσού – Ατταβύρου. 

• στο Γυμνάσιο Ιαλυσού και αίθουσες λυκείου Έμπωνας και Γυμνάσιο Σορωνής. 

11.6. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
ΤΟ έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και περιλαμβάνει τις παρακάτω  εργασίες    : 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ και ηλεκτροφωτισμός 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Κ.Λ.Π. 

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

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. 
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 Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 

απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 

υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
lxxxiv

.  

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. 
lxxxv

 

13.4        Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxxvi

 

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 

18.467,74 ευρώ. 
lxxxvii

 

 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 
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σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

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

16.1 ΔΕΝ 
lxxxix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….
xc

 

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

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

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

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 

έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 

είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα  αναφερόμενα 

στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................
xci

 

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 
xcii

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 9 μηνών
xciii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
xciv

 και στον Ελληνικό Τύπο
xcv

, 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 
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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 2
η
 τάξη και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

xcvi
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.
xcvii,

 

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 
xcviii

 

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 
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στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

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

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

ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 

και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, 

αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

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

την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xcix

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 

αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(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 
c
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 
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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
ci
 

(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. 6669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cii

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  
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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.
ciii

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί 

φορείς προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
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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)
civ 

σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

6. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 

για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

7. ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 

για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη 

του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 

εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 

υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 

Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 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. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 

τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

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
cv

 στην 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
  

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και 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). 
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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 ατα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά τα...αναφερόμενα στο Μέρος I του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ του 

Ν. 4412/2016..
cvi

 

 

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  

   

(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
cvii

 

 

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. 
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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 
cviii

: 

- 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. 
cix

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cx

 

- 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).
cxi

 

- 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: 
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24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 

περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 

(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 

(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής 

τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 

για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του 

ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

403/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.  Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 1/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 15-7331.0032, 

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 
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προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

 

ΘΕΜΑ 1o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)          Απόφ. Αρ. 92/2017 (Α.Δ.Α: 69ΧΘΩ1Ρ-Κ2Μ)   

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 

23.065,13€ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και χορηγήσεις νέων παροχών του Δήμου 

Ρόδου  (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Κεφαλάκης Παύλος ) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/14386/24-2-2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών, με  αρ. πρωτ. 16/14386/24-02-2017, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

 
 «ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

 

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2017 και με Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού 

Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», έχει 

εγγραφεί συνολική  πίστωση  3.129.578,01 ευρώ.  

2. Η τεχνική υπηρεσία μας βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του Δήμου 

αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση οκτώ (8) Φ.Σ. σε νέους στύλους, στα Στεγνά στην 

περιοχή «Λαφτήρα» της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, συνολικού κόστους 8.873,25 (με το 

ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3134/29-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο 

της ΔΕΔΔΗΕ.  

 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) με Αρ. Παροχής 52614574 για την σύνδεση με το 

Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη Διεύθυνση 

Πάροδο Μεγίστης στην Τ.Κ. Ιαλυσού, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4323/29-08-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) με Αρ. Παροχής 52614444 για την σύνδεση με το 

Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη Διεύθυνση: 

ΚΑΤΣΙΚΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ στην Τ.Κ. Μαριτσών, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5511/31-10-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ δύο σε νέους και ένα σε 

υπάρχοντα στύλους στην Πάροδο Φιλερήμου της Δ.Ε. Ιαλυσού, συνολικού κόστους 2.218,91€ 

(με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6386/16-12-2016 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση έξι (6) Φ.Σ. σε νέους στύλους και μίας παροχής 

Δ.Φ., σε δημοτικό δρόμο της Δ.Κ. Παστίδας του Δήμου Ρόδου, συνολικού κόστους 6.948,21 (με 

το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4898/24-01-2017 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) Φ.Σ. σε νέους στύλους στην 

περιοχή Χαράκι Καλυθιών, συνολικού κόστους 4.437,02 (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3511/20-07-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικό ποσό: 

8.873,25 + 293,87 + 293,87 + 2.218,91 + 6.948,21 + 4.437,02 = 23.065,13€ 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Η. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί πιστώσει 

αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση εντάλματος για την 

πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου από τον 

δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση 

του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης 

λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον 

μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 

17/5-15/6/1959 
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4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

23.065,13€  σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001 οικονομικού έτους 2017. 

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1. Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (23.065,13€)  ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6211.0001 & τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 

2. Να ορίσει ως υπόλογο τον Κεφαλάκη Παύλο (ΑΔΤ: ΑΙ924189), μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου 

στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από τον 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.». 

 

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

Αθηνόδωρου και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ.Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την εισήγηση του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

με αρ. πρ. 16/14386/24-02-2017, 

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

  το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και ορίζει τον κ. Κεφαλάκη Παύλο Γεώργιο, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

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

προπληρωμής ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών 

(23.065,13€), (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80€), σε βάρους του Κ.Α. 20-6211.0001 «Αντίτιμο 

ηλεκτρικού Ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας», που θα εκδοθεί για τις κάτωθι ανάγκες:  
 

 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση οκτώ (8) Φ.Σ. σε νέους στύλους, στα Στεγνά στην 

περιοχή «Λαφτήρα» της Δ.Ε. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου, συνολικού κόστους 8.873,25 (με το 

ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3134/29-06-2016 έγγραφο-κοστολόγιο 

της ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) με Αρ. Παροχής 52614574 για την σύνδεση με το 

Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη Διεύθυνση 

Πάροδο Μεγίστης στην Τ.Κ. Ιαλυσού, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και έξοδα 

τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4323/29-08-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) με Αρ. Παροχής 52614444 για την σύνδεση με το 

Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στη Διεύθυνση: 

ΚΑΤΣΙΚΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ στην Τ.Κ. Μαριτσών, συνολικού κόστους 293,87€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5511/31-10-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ δύο σε νέους και ένα σε 

υπάρχοντα στύλους στην Πάροδο Φιλερήμου της Δ.Ε. Ιαλυσού, συνολικού κόστους 2.218,91€ 

(με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6386/16-12-2016 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 
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 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση έξι (6) Φ.Σ. σε νέους στύλους και μίας παροχής 

Δ.Φ., σε δημοτικό δρόμο της Δ.Κ. Παστίδας του Δήμου Ρόδου, συνολικού κόστους 6.948,21 (με 

το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4898/24-01-2017 έγγραφο-

κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) Φ.Σ. σε νέους στύλους στην 

περιοχή Χαράκι Καλυθιών, συνολικού κόστους 4.437,02 (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3511/20-07-2016 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

Συνολικού ποσού: 

8.873,25 + 293,87 + 293,87 + 2.218,91 + 6.948,21 + 4.437,02 = 23.065,13€ 

 

     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 2η  Ιουνίου  2017. 

     Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), η οποία δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον 

σχετικό Κ.Α. 20-6211.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο αρ. 

2/100018/0026/30.12.2016 του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 2o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 93/2017 (Α.Δ.Α: 7ΞΥΨΩ1Ρ-3ΑΚ)   

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων - αναλήψεων υποχρεώσεων και σύσταση πάγιας 

προκαταβολής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης ΟικονομικώνΥπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/15043/1-3-2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος) θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της  Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με  αρ. πρωτ. 2/15043/1-3-2017, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

 

«ΘΕΜΑ: Διαθέσεις Πιστώσεων - Αναλήψεις Υποχρεώσεων και Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής 

των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 266, παρ. 8 Ν.3852/2010 και 173,παρ. 1 του Ν.3463/2006, με τα οποία συνίσταται 

πάγια προκαταβολή με την μορφή χρηματικού εντάλματος, το οποίο εκδίδεται σε βάρος του Κ.Α -

8251, ύστερα από απόφαση της Ο.Ε. Το χρηματικό ποσό τίθεται στη διάθεση του Προέδρου της 

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για να πληρώνει άμεσα με αυτό ορισμένες δαπάνες, οι οποίες 

δεν μπορούν να πληρωθούν με την κανονική διαδικασία, είτε λόγω του ύψους της (είναι δηλ. 

μικρή και δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως στη γραφειοκρατική διαδικασία της 

ανάληψης, εκκαθάρισης κ.λ.π) είτε λόγω της φύσης της (πρόκειται δηλ. για δαπάνη που αν 

δεν πληρωθεί ματαιώνεται). 

 

2. Την Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Α.Η.Δ 74449/2010 ΦΕΚ 2044Β, βάσει της οποίας 

στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται 

οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες, που ασκούν όπως : 

- Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82,περίπτ. γ’ του Ν.3852/2010) 

- Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού  (άρθρο 82,περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010) 
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- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των 

εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82,περίπτ. ε’ του Ν.3852/2010) 

- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων 

γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ. 2,περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010). 
 

Επίσης, με την ανωτέρω Απόφαση, ορίζεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Δημοτική 

ή Τοπική Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της ως εξής:  

- €1.000 για τις Τοπικές Κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού 

- €2.000 για τις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους 

- €3.000 για τις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 10.000 και περισσότερους 

κατοίκους. 

Τα παραπάνω όρια προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος του ποσού που μπορεί να έχει στα χέρια 

του ο υπόλογος και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή 

(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984). Το ποσό που διαθέτει ο υπόλογος αποκαθίσταται 

(αναπληρώνεται) με την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959,έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που χορήγησε η Οικονομική 

Επιτροπή 

 

3. Τα άρθρα 81 παρ. 1 περίπτ. δ’, 82 περίπτ. ι’ του Ν. 3852/2010, με τα οποία ορίζεται ότι στις 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο 

όνομα του οποίου εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα για την σύσταση της και ο οποίος ενεργεί 

πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή στις Τοπικές Κοινότητες με 

πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας   

 

4. Το άρθρο 35 παρ. 3 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959,στο οποίο ορίζεται ότι οι πληρωμές από την 

πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος για κάθε 

κατηγορία δαπάνης. Δηλ. για κάθε δαπάνη πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν 

απαιτηθεί, εάν για τη δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα πληρωμής.  

Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια 

προκαταβολή αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι €400, δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών 

ανάθεσης, που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή 

τεχνικών προδιαγραφών ( άρθρο 173 παρ. 3 Ν. 3463/2006)    

 

5. Τα άρθρα 173 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 35 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959, στα οποία ορίζεται η 

διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης της πάγιας προκαταβολής, η οποία έχει ως εξής : 

- Τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, αφού 

ελεχθούν από την λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

- Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε 

βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. Τα χρηματικά εντάλματα 

εκδίδονται στο όνομα των πληρωθέντων δικαιούχων και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή 

έγινε από την πάγια προκαταβολή. 

- Με την εξόφληση των ανωτέρω ΧΕΠ, ο υπόλογος αναπληρώνει το ποσό που έχει 

δαπανηθεί και αποκαθιστά με τον τρόπο αυτόν την πάγια προκαταβολή στο αρχικό της ύψος. 

- Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, (πριν όμως από την 31.12.) ο υπόλογος καταθέτει το 

ποσό της πάγιας προκαταβολής (ολόκληρο και όχι μέρος του) στο δημοτικό ταμείο. 

Το σχετικό διπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η έγκαιρη και κανονική επιστροφή της πάγιας  προκαταβολής, και 

στη συνέχεια επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα με το οποίο αυτή συστάθηκε (Εγκ. Υπ. 

Εσωτ. 67347/17-9-1962).  
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Παρακαλούμε,   

Α. για τη διάθεση πίστωσης και την ανάληψη υποχρέωσης στους οικείους Κ.Α του 

προϋπολογισμού  2017, που θα χρησιμοποιηθούν για τη πάγια προκαταβολή των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, όπως παρακάτω:  

 
Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗ 

00-8251.0001 1.000 € 

00-8251.0002 1.000 € 

00-8251.0003 1.000 € 

00-8251.0004 1.000 € 

00-8251.0005 2.000 € 

00-8251.0006 1.000 € 

00-8251.0007 1.000 € 

00-8251.0008 2.000 € 

00-8251.0009 1.000 € 

00-8251.0010 1.000 € 

00-8251.0011 1.000 € 

00-8251.0012 1.000 € 

00-8251.0013 2.000 € 

00-8251.0014 2.000 € 

00-8251.0015 3.000 € 

00-8251.0016 1.000 €  

00-8251.0017 1.000 € 

00-8251.0018 2.000 € 

00-8251.0019 2.000 € 

00-8251.0020 1.000 € 

00-8251.0021 2.000 € 

00-8251.0022 2.000 € 

00-8251.0023 1.000 € 

00-8251.0024 1.000 € 

00-8251.0025 2.000 € 

00-8251.0026 1.000 € 

00-8251.0027 2.000 € 

00-8251.0028 2.000 € 

00-8251.0029 2.000 € 

00-8251.0030 2.000 € 

00-8251.0031 1.000 € 

00-8251.0032 1.000 € 

00-8251.0033 2.000 € 

00-8251.0034 2.000 € 

00-8251.0035 1.000 € 

00-8251.0036 1.000 € 

00-8251.0037 1.000 € 

00-8251.0038 3.000 € 

00-8251.0039 1.000 € 

00-8251.0040 1.000 € 

00-8251.0041 2.000 € 

00-8251.0042 2.000 € 

00-8251.0043 1.000 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ 64.000 € 

και 

 

Β.  για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής σε βάρος των παρακάτω Κ.Α προϋπολογισμού 2017, 

στα ονόματα των παρακάτω υπολόγων-Προέδρων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και στο 

παρακάτω ύψος:   
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Α.Α. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ή 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1 ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 00-8251.0001 1.000 € Βονάκης Στέλιος 

2 ΑΠΟΛΛΑΚΙΑ 00-8251.0002 1.000 € Διαμαντής Ευστάθιος 

3 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 00-8251.0003 1.000 € Πιπέρης Βασίλειος 

4 ΑΡΝΙΘΑ 00-8251.0004 1.000 € Μανουσάκης Γεώργιος  

5 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 00-8251.0005 2.000 € Αργυρού Άργύρης 

6 ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 00-8251.0006 1.000 € Μακρής Σάββας 

7 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 00-8251.0007 1.000 € Παπαβασιλείου Μαρία 

8 ΑΦΑΝΤΟΥ 00-8251.0008 2.000 € Λόγγος Εμμανουήλ  

9 ΒΑΤΙΟΥ 00-8251.0009 1.000€ Καλαποδάκης Βασίλειος  

10 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 00-8251.0010 1.000 € Μανωλάκης Γεώργιος  

11 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 00-8251.0011 1.000 € Πηδιάκης Μιχαήλ 

12 ΔΙΜΥΛΙΑΣ 00-8251.0012 1.000 € Σαρικάς Γεώργιος  

13 ΕΜΠΩΝΑΣ 00-8251.0013 2.000 € Καρνάβας Μιλτιάδης 

14 ΘΕΟΛΟΓΟΥ 00-8251.0014 2.000 € Τσαλώλης Παναγιώτης  

15 ΙΑΛΥΣΟΥ 00-8251.0015 3.000 € Μπότσαρη Ερμίνα  

16 ΙΣΤΡΙΟΥ 00-8251.0016 1.000 €  Βουκκής Βασίλειος  

17 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 00-8251.0017 1.000 € Χατζηνικόλας Δημήτριος-

Παναγιώτης 

18 ΚΑΛΑΘΟΥ 00-8251.0018 2.000 € Φάκκας Γεώργιος  

19 ΚΑΛΥΘΙΩΝ 00-8251.0019 2.000 € Καφετζής Μιχαήλ 

20 ΚΑΤΑΒΙΑΣ 00-8251.0020 1.000 € Ζαννετάκης Νικόλαος  

21 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 00-8251.0021 2.000 € Μανωλάγκας Νικόλαος  

22 ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ  00-8251.0022 2.000 € Ποδιώτης Τσαμπίκος  

23 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 00-8251.0023 1.000 € Αμβροσιάδης Εμμανουήλ 

24 ΛΑΕΡΜΩΝ 00-8251.0024 1.000 € Πατούνας Αναστάσιος  

25 ΛΑΡΔΟΥ 00-8251.0025 2.000 € Παπαδημητρίου Δημήτρης 

26 ΛΑΧΑΝΙΑΣ 00-8251.0026 1.000 € Μιχαήλ Βασίλειος   

27 ΛΙΝΔΟΥ 00-8251.0027 2.000 € Ελευθερίου Γεώργιος  

28 ΜΑΛΩΝΑΣ 00-8251.0028 2.000 € Καραγιάννης Αναστάσιος 

29 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 00-8251.0029 2.000 € Ζερβός Μόσχος  

30 ΜΑΣΑΡΩΝ 00-8251.0030 2.000 € Καλούδης Σπύρος  

31 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 00-8251.0031 1.000 € Λάμπρου Χαράλαμπος  

32 ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 00-8251.0032 1.000 € Κονισσής Διαμαντής  

33 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 00-8251.0033 2.000 € Μιχαήλογλου Κυριαζής 

34 ΠΑΣΤΙΔΑΣ 00-8251.0034 2.000 € Πάττας Σάββας  

35 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 00-8251.0035 1.000 € Πετράς  Ιωάννης  

36 ΠΡΟΦΥΛΙΑ 00-8251.0036 1.000 € Χατζησάββας – Νικολαίδης 

Σταμάτιος  

37 ΠΥΛΩΝΑΣ 00-8251.0037 1.000 € Καραμαρίας Σωτήρης  

38 ΡΟΔΟΥ 00-8251.0038 3.000 € Παγκάς Μίλτος  

39 ΣΑΛΑΚΟΥ 00-8251.0039 1.000 € Αγρέλλης Ιωάννης  

40 ΣΙΑΝΩΝ 00-8251.0040 1.000 € Γιμούκης Κων/νος  

41 ΣΟΡΩΝΗΣ 00-8251.0041 2.000 € Σαββάκης Αντώνιος  

42 ΦΑΝΩΝ 00-8251.0042 2.000 € Νικολίτσης Βασίλειος  

43 ΨΙΝΘΟΥ 00-8251.0043 1.000€ Καρίκης Κυριάκος 

 

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

Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρ. πρ. 2/15043/1-3-2017, 

 το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 266, παρ. 8 Ν.3852/2010 και 173,παρ. 1 του Ν.3463/2006, 



   

 110 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων και την ανάληψη υποχρεώσεων στους οικείους Κ.Α. 

προϋπολογισμού 2017, που θα χρησιμοποιηθούν για τη πάγια προκαταβολή των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, όπως παρακάτω: 

 
Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗ 

00-8251.0001 1.000 € 

00-8251.0002 1.000 € 

00-8251.0003 1.000 € 

00-8251.0004 1.000 € 

00-8251.0005 2.000 € 

00-8251.0006 1.000 € 

00-8251.0007 1.000 € 

00-8251.0008 2.000 € 

00-8251.0009 1.000 € 

00-8251.0010 1.000 € 

00-8251.0011 1.000 € 

00-8251.0012 1.000 € 

00-8251.0013 2.000 € 

00-8251.0014 2.000 € 

00-8251.0015 3.000 € 

00-8251.0016 1.000 € 

00-8251.0017 1.000 € 

00-8251.0018 2.000 € 

00-8251.0019 2.000 € 

00-8251.0020 1.000 € 

00-8251.0021 2.000 € 

00-8251.0022 2.000 € 

00-8251.0023 1.000 € 

00-8251.0024 1.000 € 

00-8251.0025 2.000 € 

00-8251.0026 1.000 € 

00-8251.0027 2.000 € 

00-8251.0028 2.000 € 

00-8251.0029 2.000 € 

00-8251.0030 2.000 € 

00-8251.0031 1.000 € 

00-8251.0032 1.000 € 

00-8251.0033 2.000 € 

00-8251.0034 2.000 € 

00-8251.0035 1.000 € 

00-8251.0036 1.000 € 

00-8251.0037 1.000 € 

00-8251.0038 3.000 € 

00-8251.0039 1.000 € 

00-8251.0040 1.000 € 

00-8251.0041 2.000 € 

00-8251.0042 2.000 € 

00-8251.0043 1.000 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ 64.000 € 

 

Β) Εγκρίνει την σύσταση της πάγιας προκαταβολής σε βάρος των παρακάτω Κ.Α 

προϋπολογισμού 2017, στα ονόματα των παρακάτω υπολόγων-Προέδρων Δημοτικών ή Τοπικών 

Κοινοτήτων και στο παρακάτω ύψος:   
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Α.Α. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ή 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1 ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 00-8251.0001 1.000 € Βονάκης Στέλιος 

2 ΑΠΟΛΛΑΚΙΑ 00-8251.0002 1.000 € Διαμαντής Ευστάθιος 

3 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 00-8251.0003 1.000 € Πιπέρης Βασίλειος 

4 ΑΡΝΙΘΑ 00-8251.0004 1.000 € Μανουσάκης Γεώργιος 

5 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 00-8251.0005 2.000 € Αργυρού Άργύρης 

6 ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 00-8251.0006 1.000 € Μακρής Σάββας 

7 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 00-8251.0007 1.000 € Παπαβασιλείου Μαρία 

8 ΑΦΑΝΤΟΥ 00-8251.0008 2.000 € Λόγγος Εμμανουήλ 

9 ΒΑΤΙΟΥ 00-8251.0009 1.000€ Καλαποδάκης Βασίλειος 

10 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 00-8251.0010 1.000 € Μανωλάκης Γεώργιος 

11 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 00-8251.0011 1.000 € Πηδιάκης Μιχαήλ 

12 ΔΙΜΥΛΙΑΣ 00-8251.0012 1.000 € Σαρικάς Γεώργιος 

13 ΕΜΠΩΝΑΣ 00-8251.0013 2.000 € Καρνάβας Μιλτιάδης 

14 ΘΕΟΛΟΓΟΥ 00-8251.0014 2.000 € Τσαλώλης Παναγιώτης 

15 ΙΑΛΥΣΟΥ 00-8251.0015 3.000 € Μπότσαρη Ερμίνα 

16 ΙΣΤΡΙΟΥ 00-8251.0016 1.000 € Βουκκής Βασίλειος 

17 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 00-8251.0017 1.000 € 
Χατζηνικόλας Δημήτριος-

Παναγιώτης 

18 ΚΑΛΑΘΟΥ 00-8251.0018 2.000 € Φάκκας Γεώργιος 

19 ΚΑΛΥΘΙΩΝ 00-8251.0019 2.000 € Καφετζής Μιχαήλ 

20 ΚΑΤΑΒΙΑΣ 00-8251.0020 1.000 € Ζαννετάκης Νικόλαος 

21 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 00-8251.0021 2.000 € Μανωλάγκας Νικόλαος 

22 ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 00-8251.0022 2.000 € Ποδιώτης Τσαμπίκος 

23 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 00-8251.0023 1.000 € Αμβροσιάδης Εμμανουήλ 

24 ΛΑΕΡΜΩΝ 00-8251.0024 1.000 € Πατούνας Αναστάσιος 

25 ΛΑΡΔΟΥ 00-8251.0025 2.000 € Παπαδημητρίου Δημήτρης 

26 ΛΑΧΑΝΙΑΣ 00-8251.0026 1.000 € Μιχαήλ Βασίλειος 

27 ΛΙΝΔΟΥ 00-8251.0027 2.000 € Ελευθερίου Γεώργιος 

28 ΜΑΛΩΝΑΣ 00-8251.0028 2.000 € Καραγιάννης Αναστάσιος 

29 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 00-8251.0029 2.000 € Ζερβός Μόσχος 

30 ΜΑΣΑΡΩΝ 00-8251.0030 2.000 € Καλούδης Σπύρος 

31 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 00-8251.0031 1.000 € Λάμπρου Χαράλαμπος 

32 ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 00-8251.0032 1.000 € Κονισσής Διαμαντής 

33 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 00-8251.0033 2.000 € Μιχαήλογλου Κυριαζής 

34 ΠΑΣΤΙΔΑΣ 00-8251.0034 2.000 € Πάττας Σάββας 

35 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 00-8251.0035 1.000 € Πετράς  Ιωάννης 

36 ΠΡΟΦΥΛΙΑ 00-8251.0036 1.000 € 
Χατζησάββας – Νικολαίδης 

Σταμάτιος 

37 ΠΥΛΩΝΑΣ 00-8251.0037 1.000 € Καραμαρίας Σωτήρης 

38 ΡΟΔΟΥ 00-8251.0038 3.000 € Παγκάς Μίλτος 

39 ΣΑΛΑΚΟΥ 00-8251.0039 1.000 € Αγρέλλης Ιωάννης 

40 ΣΙΑΝΩΝ 00-8251.0040 1.000 € Γιμούκης Κων/νος 

41 ΣΟΡΩΝΗΣ 00-8251.0041 2.000 € Σαββάκης Αντώνιος 

42 ΦΑΝΩΝ 00-8251.0042 2.000 € Νικολίτσης Βασίλειος 

43 ΨΙΝΘΟΥ 00-8251.0043 1.000€ Καρίκης Κυριάκος 

 

 

ΘΕΜΑ 3o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                     Απόφ. Αρ. 94/2017 (Α.Δ.Α: 6Ι1ΡΩ1Ρ-ΟΙΡ)   

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος του δημόσιου, ανοικτού, 

μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης 

εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλούδων» 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/15326/02-03-2017) 

 

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

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/15326/02-03-2017, δια της οποίας 
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κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλούδων», ως κατωτέρω: 
 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για 

τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

κοιλάδα Πεταλούδων» 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής του 

δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια συστήματος έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα Πεταλούδων» για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη.» 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη για την προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων 

στην κοιλάδα Πεταλούδων – ανάδειξη οριστικού μειοδότη». 

Στη Ρόδο στις 01 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 381/2016 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του μειοδότη του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 30784 του ΕΣΗΔΗΣ της 

«προμήθειας συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα Πεταλούδων», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 136.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την 

απόφαση 509/2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Προκηρύχθηκε με την 5996/2016 Απόφαση του Δημάρχου 

και δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, σε εφημερίδες, ΦΕΚ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου στις 27/12/2016 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/108768/2016. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της 

προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΔΣ (αποφ. 990/2016). Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 38/2017 απόφαση της Ο.Ε. 

Ο μειοδότης –AMCO A.B.E.E.- στην συνέχεια υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 21/02/2017 τα δικαιολογητικά 

(πρωτότυπα) που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση μας στις 07/02/2017 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
1. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2013, 2014, 2015) 

2. Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. 

3. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται και 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην 

κοιλάδα Πεταλούδων, στην εταιρεία  AMCO A.B.E.E με τιμή άνευ ΦΠΑ 99.257,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 

123.078,68€.»  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών) 

 

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

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με 

αρ. πρωτ.: 2/15326/02.03.2017, δια της οποίας κοινοποιείται το από 01/03/2017 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

 Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια συστήματος έκδοσης & Διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα 

των Πεταλούδων. 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

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

 Την με αρ. 509/2016 (Α.Δ.Α. ΩΛΖΩΩ1Ρ-Δ00) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν 

οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης 

εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλούδων», 

  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού  για την προμήθεια συστήματος 

έκδοσης και διαχείρισης στην κοιλάδα Πεταλούδων, στην εταιρεία AMCO A.B.E.E.  με τιμή άνευ ΦΠΑ 

99.257,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 123.078,68€.»  

 

 
 

ΘΕΜΑ 4o  (Εκτός ημερ. διάταξης)          Απόφ. Αρ. Ορθή Επανάληψη 95/2017 (Α.Δ.Α: ΩΡΜΖΩ1Ρ-3ΙΤ)   

Έγκριση για  τις διαθέσεις πιστώσεων και αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών πολυετών 

έργων προϋπολογισμού έτους 2017 

 (Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.2/15541/02-03-2017) 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/15541/02-03-2017, ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 πολυετών έργων.  

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : 16/13922/23-2-2017, 16/13923/23-2-2017 

       

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 ), σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα . 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 ΄Εργο  61-7341.0026 

Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 

Δημοτικής ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου  

ποσού 200.000,00 € για το έτος 2017 , ποσό 

1.000.000,00 € για το έτος 2018 και 

710.000,00 € για το έτος 2019  

200.000,00/2017 

 

1.000.000,00/2018 

 

710.000,00/2019 
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2 Έργο  30-7336.0029 

Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  το 

ποσό των 55.000,00 € για το έτος 2017 και το 

ποσό των 16.121,00 € για το έτος 2018  

55.000,00/2017 

 

16.121,00/2018 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής και της 

Προϊσταμένης Λογιστηρίου κ.Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/15541/02-03-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/30-12-2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύουν τις επιμέρους 

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

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

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2017 

 
 

Α/

Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

1 ΄Εργο  61-7341.0026 

Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 

Δημοτικής ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου  

ποσού 200.000,00€ για το έτος 2017, ποσό 

1.000.000,00€ για το έτος 2018 και 

710.000,00€ για το έτος 2019  

200.000,00/2017 

 

1.000.000,00/2018 

 

710.000,00/2019 

 

 

2 Έργο  30-7336.0029 

Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

φωτεινής σηματοδότησης Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  το 

ποσό των 55.000,00 € για το έτος 2017 και το 

ποσό των 16.121,00 € για το έτος 2018  

55.000,00/2017 

 

16.121,00/2018 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 
ΘΕΜΑ 5o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                         Απόφ. Αρ. 96/2017 (Α.Δ.Α: ΩΠΔΗΩ1Ρ-9Μ8)   

Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά του Αργυρού Χρήστου του 

Σάββα και της με αριθμό 2809/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. 2/16027/3-3-2017)  
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O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/16027/03-03-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθείσα έφεση κατά Αργυρού Χρήστου του Σάββα και της με 

αριθμό 2809/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

1. Με τη με αριθμό 1/21-8-2006 προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου «Πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ΝΟΜΟΥ 

ΔΩΔΔ/ΣΟΥ με αντικειμενικά κριτήρια», προκηρύχθηκε η πλήρωση με αντικειμενικά κριτήρια 

εξήντα έξι (66) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ23), Τεχνολογικής (ΤΕ23) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ23) στους ΟΤΑ 

του Νομού Δωδ/σου, μεταξύ των οποίων και στον πρώην Δήμο Καλλιθέας για την πλήρωση μίας 

θέσης κλάδου ΠΕ23, τριών θέσεων κλάδου ΤΕ23 και έξι θέσεων  κλάδου ΔΕ23.  

2. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχε ο Αργυρού Χρήστος του Σάββα υποβάλλοντας τη με 

αριθμό πρωτ. 22/12-9-2006 αίτησή του για πλήρωση μιας από τις τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ23 του 

πρώην Δήμου Καλλιθέας, στην οποία δήλωσε ότι: «Κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη 

θέση που επιλέγω, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα 

αίτηση». Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού αυτού ο Αργυρού Χρήστος του Σάββα 

κατατάχθηκε στον τελικό πίνακα των επιτυχόντων και διορίσθηκε στον πρώην Δήμο Καλλιθέας με 

τη με αριθμό 511/27-8-2008 απόφαση του Δημάρχου του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

889/τ.Γ/23-9-2008, σε κενή οργανική θέση του πρώην Δήμου Καλλιθέας ως δόκιμος υπάλληλος με 

εισαγωγικό βαθμό Δ' του κλάδου ΤΕ23 Ειδικής Υπηρεσίας αναδρομικά από 23-8-2008, ορκίσθηκε 

στα γραφεία του πρώην Δήμου Καλλιθέας την 1-10-2008 και την ίδια ημερομηνία εγκαταστάθηκε 

στην Υπηρεσία και ανέλαβε καθήκοντα. Μονιμοποιήθηκε στον πρώην Δήμο Καλλιθέας με τη με 

αριθμό 140/17-03-2010 απόφαση Δημάρχου του πρώην Δήμου Καλλιθέας λόγω συμπλήρωσης της 

διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας αναδρομικά από 22-02-2010. 

3. Μετά από έλεγχο που έγινε από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για 

τον παραπάνω διαγωνισμό αυτό συνέταξε τη με αριθμό 253/Α/2013 έκθεσή του δια των 

Επιθεωρητών – Ελεγκτών αυτού Αναστασίας Γιαννακοπούλου και Μιράντας Παπούλη, που 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ρόδου με το με αριθμό πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.ΙΔ/ΕΜΠ2895/4-11-2013 

εμπιστευτικό έγγραφό του (αριθμός πρωτ.  εισερχομένου στο Δήμο μας 2/1236/12-11-2013), στην 

οποία καταλήγει ότι «1. Ο διορισμός του Αργυρού Χρήστου του Σάββα, στον πρώην Δήμο 

Καλλιθέας το έτος, ως δημοτικός αστυνόμος, είναι παράνομος επειδή ο τίτλος γνώσης αγγλικής 

γλώσσας (TOEIC Certificate of Achievement του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν), όπως απεστάλη 

από τη διενεργήσασα το σχετικό διαγωνισμό Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου 

της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον πρώην Δήμο Καλλιθέας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

διορισμού επιτυχόντων Δημοτικής Αστυνομίας, βάσει του οποίου συμμετείχε στον εν λόγω 

διαγωνισμό και συμπεριελήφθη στους επιτυχόντες του διαγωνισμού είναι πλαστός, αν και ο ίδιος 

γνώριζε ότι δεν ήταν κάτοχος αντίστοιχου νόμιμου τίτλου. Κατά συνέπεια, ο ως άνω διορισμός θα 

πρέπει να ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ, 2 του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» καθώς και την αναφερόμενη στην έκθεση 

ελέγχου πρόταση των Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης «Ο Δήμος Ρόδου να προβεί 

άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες: α) Για την ανάκληση της απόφασης διορισμού του Αργυρού 

Σάββα στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007. β) Για την αναζήτηση των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, λόγω του ως άνω μη νόμιμου διορισμού (Βλ. σχετ. 

Γνωμοδότηση αριθμ. 349/2011 Β'2 Τμήματος του Ν.Σ.Κ.)». 

4. Μετά από αυτό ο Δήμαρχός Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις του του Αργυρού 

Χρήστου του Σάββα, με τη με αριθμό 4544 και με αριθμό πρωτ. 2/152872/9-12-2013 απόφασή του 

προέβη στην ανάκληση της παραπάνω αριθμό 511/2008 απόφασης του Δημάρχου του πρώην 

Δήμου Καλλιθέας, με την οποία ο εφεσίβλητος είχε διοριστεί σε κενή οργανική θέση αυτού κλάδου 

ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας του πρώην Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του 

Ν. 3584/2007, επειδή η πράξη διορισμού του στηρίχθηκε σε απατηλή ενέργεια του ίδιου, δηλαδή 

στην εν γνώσει του χρήση μη κατεχομένου τίτλου σπουδών απόδειξης της «πολύ καλής» γνώσης 

της αγγλικής γλώσσας του TOEIC Certificate of Achievement, το οποίο φερόταν να έχει εκδοθεί 
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από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπως αποδεικνύεται από το με ημερομηνία 30-9-2013 (ΑΠ 

ΣΕΕΔΔ 12081/1-10-2013) εμπιστευτικό έγγραφο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως αρμόδιου 

φορέα σύμφωνα με το οποίο «ο υποψήφιος Christos Argirou (θέση 31) δεν εμφανίζεται στον 

κατάλογο συμμετεχόντων της συγκεκριμένης εξέτασης. 

5. Μετά την κοινοποίηση στον Αργυρού Χρήστο του Σάββα της παραπάνω απόφασης του 

Δημάρχου Ρόδου αυτός άσκησε την από 22-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 49/3-2-2014 αίτησή 

του, που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, 

με την οποία ζητούσε την ακύρωση αυτής της για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν. Επί της 

αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 2809/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η 

οποία την έκαμε δεκτή και ακύρωσε την παραπάνω με αριθμό 4544/9-1-2013 απόφαση του 

Δημάρχου μας. 

6. Η αμέσως παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά δέχτηκε μεταξύ των άλλων 

τα εξής, παραλείποντας το ιστορικό της υπόθεσης: «3. Επειδή, στο άρθρο 27 παρ.2 του κυρωθέντος 

με το ν.3584/2007 (Α' 143) Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ορίζεται 

ότι: «Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη 

δημοσίευση της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν 

αυτός που διορίσθηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, ή εάν ο διορισμός του 

έγινε κατά παράβαση των άρθρων 12 και 16 του παρόντος Κώδικα». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, 

παράνομη και, ως εκ τούτου, ανακλητή πράξη διορισμού σε προκηρυχθείσα κενή οργανική θέση 

υπαλλήλου είναι, μεταξύ άλλων, η πράξη που ερείδεται σε παράνομη επιλογή του διορισθέντος 

υπαλλήλου μεταξύ συνυποψήφιων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το διορισμό στην ίδια 

προκηρυχθείσα θέση. Περίπτωση παράνομης επιλογής, κατά τα ανωτέρω, συντρέχει και όταν η 

Διοίκηση εκφέρει την κρίση της περί επιλογής υποψηφίου κατά πλάνη περί τα πράγματα. Στην 

περίπτωση αυτή, αν δεν έχει παρέλθει διετία από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού, αρκεί η 

διαπίστωση της πλάνης της Διοίκησης από την αρμόδια Υπηρεσία, για να είναι νόμιμη η έκδοση 

της πράξεως με την οποία ανακαλείται η πράξη του διορισμού. Αντιθέτως, αν έχει παρέλθει η 

διετία, για να είναι νόμιμη η ανακλητική πράξη απαιτείται, επιπροσθέτως, να εκφέρει η Διοίκηση 

κατά νόμιμη διαδικασία και με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία κρίση, σύμφωνα με την οποία ο 

διορισθείς προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως την πλάνη της Διοίκησης σε σχέση με την επιλογή του 

έναντι των συνυποψήφιων του (σχετ. ΣτΕ 2742/2005).» …..«5. Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα 

στις προηγούμενες σκέψεις, ο διορισμός του αιτούντος στην ως άνω θέση ήταν παράνομος, 

καθόσον η προηγηθείσα επιλογή αυτού έγινε κατά πεπλανημένη κρίση της οικείας επιτροπής ως 

προς το κρίσιμο (μεταξύ άλλων) ζήτημα της πολύ καλής γνώσεως τουλάχιστον μιας ξένης 

γλώσσας. Περαιτέρω όμως, εφόσον η επίμαχη ανάκληση εχώρησε μετά την παρέλευση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 27 παρ.2 του ν.3584/2007 διετίας, για τη νομιμότητα της 

προσβαλλομένης πράξεως απαιτείται επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σκέψη 3, να 

εκφέρει η Διοίκηση κρίση ότι ο αιτών προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως την πλάνη που οδήγησε 

στο διορισμό. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, από τα παρατιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη 

πραγματικά περιστατικά προκύπτουν τα εξής: Στην υπ'αριθ.πρωτ.22/12.9.2006 αίτηση, που 

υπέβαλε ο αιτών για τη συμμετοχή του στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, αναφέρεται μεν ότι στα 

συνημμένα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται «αντίγραφο πτυχίου αγγλικής γλώσσας», δεν 

συγκεκριμενοποιείται όμως το πτυχίο αυτό, ενόψει μάλιστα και του ότι στο φάκελο με τα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά βρέθηκε (εκτός από το ως άνω πλαστό έγγραφο) επικυρωμένο 

αντίγραφο πτυχίου PRELIMENARY ENGLISH TEST του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

Περαιτέρω, αν και ο αιτών, με τις υπ' αριθ. πρωτ. 2/148068/29.11.2013 έγγραφες απόψεις του, 

αρνήθηκε την υπ' αυτού υποβολή του ως άνω πλαστού εγγράφου, η Διοίκηση προέβη στην έκδοση 

της προσβαλλομένης πράξεως, χωρίς να απαντήσει ειδικά επί του κρίσιμου αυτού ισχυρισμού. Με 

τα δεδομένα αυτά, είναι μη νόμιμη η επίδικη ανάκληση του διορισμού του αιτούντος, εφόσον η 

Διοίκηση δεν έχει διατυπώσει κρίση για δόλια υποβολή από τον αιτούντα του προαναφερόμενου 

πλαστού εγγράφου. Κατόπιν αυτού, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο οικείος λόγος ακυρώσεως, 

παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της υπό κρίση αίτησης.». 

7. Κατά του Αργυρού Χρήστου του Σάββα και της παραπάνω με αριθμό 2809/2014 απόφασης 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ο Δήμος Ρόδου άσκησε εμπρόθεσμα την από 18-5-2015 και με 
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αριθμό καταχώρισης 17 και αριθμό πρωτ. 6009/20-5-2015 έφεσή του, που απευθύνεται στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητά την εξαφάνιση της απόφασης αυτής, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε η 8-12-2016 και μετά από αναβολή η 16-3-2017.     

8. Ο λόγος για τον οποίο ο Δήμος Ρόδου με την έφεσή του ζητούσε την εξαφάνιση της 

παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ήταν ο εξής: «Όμως στην προσβαλλόμενη 

απόφαση του Δημάρχου μας αναφέρεται ότι «Ανακαλούμε την αριθμ. 511/2008 απόφαση του 

Δημάρχου Καλλιθέας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 889/τ. Γ΄/23.09.2008 που αφορά το 

διορισμό του Χρήστου Αργυρού του Σάββα σε κενή οργανική θέση του πρώην Δήμου Καλλιθέας 

του κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, για παράβαση νόμου λόγω του ότι ο τίτλος γνώσης 

αγγλικής γλώσσας (TOEIC Certificate of Achievement του Πανεπιστημίου Μίτσιγκαν), με τον 

οποίον συμμετείχε στο σχετικό διαγωνισμό της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. 

Δωδεκανήσου της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον πρώην Δήμο Καλλιθέας, και 

συμπεριελήφθη στους επιτυχόντες του διαγωνισμού είναι πλαστός, αν και ο ίδιος γνώριζε ότι δεν 

ήταν κάτοχος αντίστοιχου νόμιμου τίτλου, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου με αρ. 

253/Α/2013 του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης…».  

 «Επίσης στην ίδια απόφαση και στην παράγραφο 8 του προεισαγωγικού αυτής αναφέρεται 

στην παραπάνω έκθεση του ΣΕΕΔΔ και επαναλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τα εξής από αυτήν: 

«Περαιτέρω, παρά την έγγραφη πρόσκληση την οποία απηύθυνε το κλιμάκιο ελέγχου (ΣΕΕΔΔ 

12170/2-10-2013) στον εφεσίβλητο για την εκ μέρους του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών και σε αντίθετη περίπτωση συνεπαγωγή τεκμηρίου περί μη ύπαρξης εγκύρου τίτλου, 

υποβολή πρωτότυπου σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή ακριβούς και επικυρωμένου από 

το φορέα έκδοσης αντιγράφου αυτού, ο εφεσίβλητος δεν ανταποκρίθηκε και δεν απευθύνθηκε, 

όπως ενημερώθηκε το κλιμάκιο ελέγχου από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, στο φορέα αυτόν με 

σχετικό αίτημα» 

 «Δηλαδή από την απόφαση του Δημάρχου μας, στην οποία αναφέρεται η παραπάνω έκθεση 

του ΣΕΕΔΔ, που αποτελεί έτσι μέρος της αιτιολογίας της, προκύπτει ότι ο τίτλος γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας από μέρους του εφεσίβλητου ήταν πλαστός, πράγμα γνώριζε αυτό ο 

εφεσίβλητος. Η αναφορά της απόφασης του Δημάρχου στη γνώση της πλαστότητας από τον 

εφεσίβλητο έχει και την έννοια ότι αυτός υπέβαλε στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού τον 

πλαστό τίτλο, αφού τελικά η ανάκληση έγινε κατ΄ άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3584/2007, ήτοι γιατί ο 

εφεσίβλητος παρέπεισε την επιτροπή για το διορισμό του, αυτό δε μπορούσε να γίνει μόνο όταν ο 

ίδιος υπέβαλε τον πλαστό τίτλο ενόψει του ότι άλλος δεν μπορούσε να υποβάλει δικαιολογητικά 

για αυτόν. Όλα αυτά ισχύουν σε συνδυασμό και με τα όσα παραπάνω αναφέρονται στην έκθεση 

του ΣΕΕΔΔ, ότι αν και κλήθηκε ο εφεσίβλητος να προσκομίσει το πρωτότυπο του σχετικού 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή ακριβές και επικυρωμένο από το φορέα έκδοσης αντίγραφο 

αυτού, διαφορετικά θα συναγόταν ότι ο τίτλος που προσκόμισε ήταν πλαστός, δεν ανταποκρίθηκε 

και ούτε απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία ότι δεν προσκόμισε αυτός στην επιτροπή τον πλαστό 

τίτλο. Έτσι με όλα τα παραπάνω ο Δήμαρχός μας απάντησε στον αόριστο ισχυρισμό του 

εφεσίβλητου ότι δεν υπέβαλε αυτός τον πλαστό τίτλο στην αρμόδια επιτροπή».  

 «Ανεξάρτητα από αυτό ο Δήμαρχός μας στην παραπάνω απόφασή του δεν είχε υποχρέωση να 

απαντήσει στον ισχυρισμό του εφεσίβλητου ότι δεν υπέβαλε αυτός τον πλαστό τίτλο στην 

επιτροπή, αφού ο ισχυρισμός αυτός ήταν εντελώς αόριστος λόγω του ότι δεν έγινε κάποια εξήγηση 

πως βρέθηκε ο πλαστός τίτλος στο φάκελό του και ποιος άλλος εκτός από αυτόν είχε έννομο 

συμφέρον να υποβληθεί ο πλαστός αυτός τίτλος, θα ήταν δε εντελώς παράλογο να προσπαθούμε 

εμείς να δικαιολογήσουμε ότι ο εφεσίβλητος υπέβαλε τον πλαστό τίτλο, ενώ το λογικό είναι ότι ο 

εφεσίβλητος θα πρέπει να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του ότι δεν υπέβαλε αυτός τον πλαστό 

τίτλο.»  

 «Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω είναι μη νόμιμη η αιτιολογία της εκκαλούμενης 

απόφασης ότι αν και ο εφεσίβλητος, με τις με αριθμό πρωτ. 2/148068/29.11.2013 έγγραφες 

απόψεις του, αρνήθηκε την υποβολή από αυτόν του παραπάνω πλαστού εγγράφου, ο Δήμαρχός μας 

προέβη στην έκδοση της παραπάνω απόφασής του, χωρίς να απαντήσει ειδικά επί του κρίσιμου 

αυτού ισχυρισμού και ότι με τα δεδομένα αυτά, είναι μη νόμιμη η επίδικη ανάκληση του διορισμού 

του εφεσίβλητου, εφόσον ο Δήμαρχός μας δεν είχε διατυπώσει κρίση για δόλια υποβολή από τον 
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εφεσίβλητο του πλαστού εγγράφου. Πρέπει επομένως για το λόγο αυτό να εξαφανιστεί η 

εκκαλούμενη απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση του εφεσίβλητο.». 

9. Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ο Αργυρού 

Χρήστος του Σάββα επανήλθε στο Δήμο Ρόδου με τη με αριθμό 4988 2/118337/16-12-2015 

απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, ανέλαβε καθήκοντα στις 22-3-2016 ως ΤΕ 23 Δημοτικής 

Αστυνομίας και με τη με αριθμό 689 και με αριθμό πρωτ.  2/21347/23-3-2016 απόφαση του 

Δημάρχου Ρόδου τοποθετήθηκε στη Δνση Μεσαιωνικής Πόλης όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση 

για παραίτηση από την παραπάνω ασκηθείσα έφεση κατά του Αργυρού Χρήστου του Σάββα και 

της με αριθμό 2809/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τόσο από το δικόγραφο 

όσο και από το δικαίωμα.» 

(Ακολουθεί υπογραφή του δικηγόρου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/16027/03-03-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 241/2016) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Να παραιτηθεί ο Δήμος Ρόδου την από 18-5-2015 και με αριθμό καταχώρισης 17 και αριθμό 

πρωτ. 6009/20-5-2015 έφεσή του, που άσκησε εναντίον του Αργυρού Χρήστου του Σάββα και της 

με αριθμό 2809/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία απευθύνεται στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. 

Δημήτριο Σαλαμαστράκη να συντάξει και να καταθέσει στη Γραμματεία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας τη σχετική δήλωση παραίτησης ή να δηλώσει αυτήν προφορικά στο ακροατήριο του 

Δικαστηρίου αυτού κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης ή να δηλώσει αυτήν ενώπιον του 

συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Σταύρο Κουταλιανό και να καταθέσει αντίγραφο της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε 

ενέργεια για τη νόμιμη παραίτηση του Δήμου Ρόδου από την παραπάνω έφεση.   

 

 
 

ΘΕΜΑ 6o  (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                                Απόφ. Αρ. 97/2017 (Α.Δ.Α: 6Β4ΖΩ1Ρ-Ε4Β )   

Έγκριση άσκησης ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2017 διαταγής πληρωμής της 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

"BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. 2/16042/3-3-2017) 

 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμάτευση του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/16042/03-03-2017, ως κατωτέρω: 

 
«ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Πανσελήνου αρ. 4 (ΑΦΜ 099774123 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) άσκησε 

εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 1-12-2016 αίτησή της, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με 

την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση τα τιμολόγια πώλησης που έχει εκδόσει αυτή 
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στο όνομα του Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 13.247,75 ευρώ, για διάφορα εξαρτήματα που προμήθευσε 

στο Δήμο Ρόδου και τα οποία παρέλαβε. 

2. Με την αίτηση αυτή εκδόθηκε η με αριθμό 5/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, διατάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλεις την παραπάνω εταιρεία το ποσό των 

13.247,75 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την παρέλευση 90 ημερών από την επομένη της έκδοσης του κάθε 

τιμολογίου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καταδίκασε δε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω 

εταιρεία τη δικαστική δαπάνη αυτής, που όρισε στο ποσό των 305,00 ευρώ.        

3. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 2-3-2017 και γιαυτό πρέπει να 

ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), αν θα πρέπει να ασκηθεί ή όχι 

ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.» 

 

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/16042/03-03-2017 γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου του Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Να μην ασκήσει ανακοπή κατά της με αριθμό 5/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Μαρίας Σκανδάλη, που εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

“BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” κατά του Δήμου Ρόδου. 

 

 

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. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος 

 

 

2. Κορωναίος Ιωάννης  

 

 

3. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

4. Ψυλλάκης Βασίλειος  

 

 

5. Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

 

 

6. Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη Βασιλική 
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i  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ii  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί 

στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
iii Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
iv Στο 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. 
vi Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη 

συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση 
στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
vii Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η 
πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι 
οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο 

που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
viii  Συμπληρώνεται 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. 
xi  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) 
της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
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 ). 
xiii Συμπληρώνονται 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). 
xv Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή 

τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
xvi Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 

να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
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 ). 
xix  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
xx Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxi Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

 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. 

xxiii  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 

διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
xxiv Οι 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. " 
xxvi Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 

ν. 4412/2016.  
xxvii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xxviii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
xxix Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxx  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
xxxi  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
xxxii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
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xxxiii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 

(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
xxxiv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 

Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο 

εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
xxxv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xxxvi  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xxxvii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xxxviii Σύμφωνα 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). 
xxxix  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
xl  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες 
στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
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. 
xliii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο 

παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
xliv  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xlv  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 

σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
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 ). 
li Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση 
έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης 

διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
lii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 

«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 

83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
liii  Η 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. 
lvi  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
lvii  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί 
στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
lviii Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lix Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
lx  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. 
lxi Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη 

συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση 

στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
lxii Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η 
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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”.  
lxiii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
lxiv  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. 
lxv  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
lxvi  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) 

της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
lxvii  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 ). 
lxviii Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lxix  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). 
lxx Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή 

τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
lxxi Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 

να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
lxxii  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. 
lxxiii  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
lxxiv  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
lxxv  Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
 
lxxvi Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lxxvii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

 lxxviii 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. 
lxxix  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 
διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 

πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
lxxx Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxxxi  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. " 
lxxxii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 
ν. 4412/2016.  
lxxxiii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxxxiv Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 
παρ.2 ν. 4412/2016). 
lxxxv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxxvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 
αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxxvii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
lxxxviii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
lxxxix Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 

(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
xc Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 

Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο 

εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
xci  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xcii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
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xciii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xciv Σύμφωνα 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). 
xcv  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 
υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
xcvi  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες 
στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
xcvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xcviii  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. 
xcix  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 

συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο 
παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
c  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
ci  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 

σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
cii  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. 
ciii  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 ). 
civ  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."  

cv  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. 
cvi  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 ). 
cvii Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση 
έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης 

διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
cviii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 

υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 
4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: 

«31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 

83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
cix  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cx  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cxi  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


