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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 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Αριθμός: 16/12-04-2017 
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη  12 Απριλίου 2017 

και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

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

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

διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010)και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-

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

πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/27181/12-04-2017, η οποία 

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

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

νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, (αποχώρησε μετά τη λήψη 

απόφασης του 2
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης), 3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. 

Κασσανή Ευγένιο, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκης Αλέξανδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγο Μιχαήλ, 2. Ψυλλάκης Βασίλειος (δικ/νος), 3. Καραγιάννη Μαρία 

(δικ/νη), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος), οι οποίοι δεν κατέστη 

δυνατόν να αναπληρωθούν, αφού η πρόσκληση-ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε αυθημερόν, όπως 

ακριβώς δύναται να κοινοποιείται, βάσει των προαναφερόμενων κείμενων διατάξεων,  

παρόντων επίσης, της Αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, 

κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και της κ. Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, του κ. Ανθούλα Κυριάκου, προϊσταμένου του τμήματος 

Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  

 
 

ΘΕΜΑ 1o                                                                           Απόφ. Αρ. 163/2017 (Α.Δ.Α.: 72ΣΝΩ1Ρ-ΑΩΨ) 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου έτους 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 

74.000,00 με Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.: 2/26389/10-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/26389/10.04.2017, δια της οποίας κοινοποιείται η 

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

μειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια για τη Φύλαξη τη ς ΔΕ Ρόδου του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2017» (κωδ. 00-6142.0039), ως εξής: 
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«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 της «φύλαξης δε Ρόδου, έτους 2017 

(κωδ.00/6142.0039)». 

 
 (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. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26389/10-04-2017 του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το Ν. 4314/2014(Α’ 265). 

 Το Ν.4270/2014(Α’ 143). 

 Το Ν.3548/2007(Α’ 68). 

 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 έτους 2017 στον κωδικό 00/6142.0039, σαν «φύλαξη δε Ρόδου». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία. 

 Τη μελέτη που μας προσκόμισε η Δνση Μεσαιωνικής Πόλης. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

Συνοπτικού,  Πρόχειρου, Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Φύλαξη της ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου 

» (κωδ. 00-6142.0039), ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

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 φύλαξη της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 

(κωδ.00/6142.0039)», προϋπολογιζόμενης αξίας 74.000 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 
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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.  

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. Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν. 3707/2008, προκειμένου να αποδεικνύεται η 

νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

4. 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. 

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 ή μέχρι να συμπληρωθεί η ζητούμενη ποσότητα από 

το Φορέα.  
 

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. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους, στο φάκελο των 

δικαιολογητικών και σε ξεχωριστό κεφάλαιο να αναφέρουν και τα κάτωθι: 

 τον αριθμό των εργαζομένων 

 τις ημέρες και ώρες εργασίας 

 τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και να υποβάλλουν 

αντίγραφο αυτής 

 το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων 

 το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

 

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 
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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. Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, ορίζεται η Δνση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου Ρόδου, η οποία θα είναι αρμόδια και 

για την υπογραφή των τιμολογίων, ως προς το ορθό, που θα εκδοθούν από το μειοδότη. 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. 

 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: 
 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι τοποθετημένες εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερες (χωρίς να είναι κλειστές 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».  

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.  

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

την ίδια ημέρα ή θα καθορίσει κάποια άλλη.  

Οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μπορεί 

να γίνει και μέσω fax ή e-mail, με απόδειξη. Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι υπογεγραμμένες και δεν φέρουν τη σφραγίδα του προσφέροντα, 

αποκλείονται από το διαγωνισμό.  

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο 

να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του μειοδότη. Το 

πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή 

του αιτήματος. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 

Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», o μειοδότης πρέπει να υποβάλλει  Ένορκη 

βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε 

βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας (παρ.2δ άρθρο 68 Ν.3863/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του 

άρθρου 22 του Ν.4144/2013). Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο ΠΔ 28/1980 

και το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010.  

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 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.  

 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 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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Γεράσιμος Κ. Αντωνάτος 

Τηλέφωνο : 22410-35445 

Fax : 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : gantonatos19@gmail.com 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 
ΦΥΛΑΞΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

CPV : 79713000-5 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
1
: …………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει. 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η 
οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
4
, 2) δωροδοκία

56
, 3) απάτη

7
, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
8
, 5) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
9
, 6) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων10
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
11

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

                                                 
4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

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

5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 
η κείμενη νομοθεσία). 

7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 
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καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

εγγράφων): 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
12

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι                    [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 

: 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
13

, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
14

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
12 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 

13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

14 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Ο οικονομικός φορέας κατέχει τις απαραίτητες άδειες 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των 

σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ημερομηνία Τόπος υπογραφή(-ές)
15

: 

     

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  

ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΕ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» (ΚΩΔ. 00/6142.0039)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   

Συνολική δαπάνη 73.709,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(59.443,00 ευρώ , προστίθεται  ΦΠΑ 24% ύψους 14.266,32)  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των Πυλών Εισόδου της Μ. Πόλης   κατά τη θερινή περίοδο.   

Οι απαιτήσεις για φύλαξη θα έχουν ως αντικείμενο: 

  « Φύλαξη πυλών εισόδου στην Μεσαιωνική Πόλη από 01/06/2017 έως 31/10/2017 και 15/03/2018 έως 

31/05/2018 σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορά.» 

Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί για το παραπάνω διάστημα  , επτά ημέρες την εβδομάδα και  

η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  ανά τακτά χρονικά διαστήματα (10 ημέρες) σε συνεργασία 

με τον ανάδοχο, θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο  φύλαξης,   δηλαδή 8ωρη ή 12ωρη, φύλαξη κάθε 

                                                 
15 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο 
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην 

είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η 
ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
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σημείου ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Επίσης θα εποπτεύονται οι χώροι 

λουομένων  στο παραλιακό  μέτωπο της πόλης συνολικά για 522 ώρες..  

       Κατά τον έλεγχο των Πυλών εφαρμόζεται ο κανονισμός κυκλοφορίας στην Μ. Πόλη σύμφωνα με 

την  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 392/ 5-7-2011 και ΑΔΑ 4ΑΣΨΩ1Ρ-323 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας φύλαξης  θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 

3463/2006)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 59.443,00 χωρις ΦΠΑ (73.709,32 

ευρώ με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 

2017 στον κωδικό 00/6142.0039 και η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους. 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης της ΔΕ Ρόδου , κωδ. 

00/6142.0039)». 

 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) 

β) Ν.3863/2010 άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης  

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους  

με δημόσιο συνοπτικό  διαγωνισμό  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και 

της προκήρυξης .  

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο Δήμος, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

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

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται 

από το νόμο και θα συναφθεί για χρονικό διάστημα maximum 7 μηνών και 17 ημερών (από 01/06/2017 

έως 31/10/2017 και 15/03/2018 έως 31/05/2018) . Ρητά δεν προβλέπεται παράταση αυτής. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

5% χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο Άρθρο 72- Εγγυήσεις Ν. 4412/20016) . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

  

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής 

υπηρεσίας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του  Ν.4412/2006 (φεκ 

147/Ά) 
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Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) 

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα 

δημοσίευσης θα  βαρύνουν το μειοδότη. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του του 

Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή,  και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση 

των προσφορών. Ειδικά για παροχή υπηρεσιών φύλαξης, άρθρο 68 του ν. 3863/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το  22 του Ν.4144/2013   Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή 

υστέρηση, ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

      

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

6,50 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15  
4608+ 450= 5.058 6,8 34.394,4   

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
768 8,5 6.528,00 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15  
936 + 72= 1.008 11,9 11.995,20 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
156 13,6 2.121,60 100% 

κοστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      55.039,20 

  

Διοικητικό 

κοστος 
  

προεκτιμείται  σε 8 % του 

κόστους μισθοδοσίας-ασφάλισης 
4.403,13   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
    59.442,33   

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΊΗΣΗ 0,67  

     59.443,00   

    ΦΠΑ  23%   14.266,32   

ΣΥΝΟΛΟ       73.709,32   

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ. 

ΦΥΛΑΞΗ 2017-2018   

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙ

ΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  

ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ. 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/06/- 

31/10/2017  

30+31+31+30+31= 

153 

( 153= 128+25) 

10:00-24:00 

2.142 ώρες 

 

12ώρες 

x128 =1.536 

2ώρες x128 

=256 
12ώρες x 25 =300 2ώρες x 25 =50 

15/03/-

31/05/2018 
17+30+31= 78 

10:00-24:00 

1.092 ώρες 

 

 

12ώρες x 64 

= 768 
2ώρες x64 =128 12ώρες x14 =168 2ώρες x14 =28 

 

ΜΕΡΙΚΟΣΥ

ΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΠΥΛΗ  

    2.304 384  468 78 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑ 2 

ΠΥΛΕΣ 

  4.608 768 936 156 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

ΩΡΑΡΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΡΓΙΕΣ 

 

11:00-17:00 (6 ΩΡΕΣ) 

 

                     75χ6=450 

 

            12χ6=72 

 

 

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των πυλών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου για 7 μήνες  

και 17 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, και  την φύλαξη των κεντρικών παραλιών του 

νησιού για 522 ώρες.   

 

2. Οι πύλες που θα φυλάσσονται ή θα  εποπτεύονται  μέσω των καμερών του κέντρου ελέγχου  

είναι οι εξής:       

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1.Πύλη Ωβέρνης (Αργυροκάστρου) 

2.Πύλη Παναγιάς (είσοδος πλατείας Εβραίων Μαρτύρων) 

3.Πύλη Ακαντιάς 

4.Πύλη Αγ. Ιωάννη 

5.Πύλη Αγ. Αθανασίου 

6.Πύλη Αμπουάζ 

7. Πύλη Αρνάλδου  

 

3.Οι παραλίες θα εποπτεύονται καθημερινά  

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.  Η τιμή 

μονάδος καθορίζεται για τη φύλαξη  μιας θέσης εργασίας για μία(1) ώρα σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα προ μέτρησης .                                      

2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι 7 μηνών και 17 ημερών (από 01/06/2017 έως 

31/10/2017 και 15/03/2018 έως 31/05/2018). Παράταση αυτής σε ώρες φύλαξης ή μήνες δεν 

προβλέπεται. 
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3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ρόδου και σε 

οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

4. Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στα 

πλαίσια της παρούσης και θα είναι για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Η 

απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα το 

συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου.  

5. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι ένστολο, θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας, ασύρματοι 

πομποδέκτες, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό και ατομική σφυρίχτρα. 

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας 

και χρώματος.  Κατώτατο όριο ανθρώπων τρις  (3), εκτός του εκπροσώπου της Εταιρείας.  

7. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να έχει  λευκό ποινικό μητρώο, άριστο στο είδος 

του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. 

8. Το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να έχει άδεια Ι.Ε.Π.Ι.Ε.Α. και πιστοποίηση. 

9.  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του 

αναδόχου αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία. 

Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές 

αποζημιώσεις φόρους κ.λ.π, θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στο δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

11. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά 

τυχόν περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από 

τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά 

κάθε είδους ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 

ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σε κάθε ασφαλιστικό φορέα που 

προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται 

αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει το Δήμο με τα 

σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.)  

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 

που ήθελε να συμβεί στο προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού 

ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. 

15. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι 

υπεύθυνος έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας της 

σύμβασης.  

16. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος απαγορεύεται  να υπενοικιάσει από 

άλλη εταιρεία προσωπικό για τις ανάγκες του. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων 

και να καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

18. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από 

τον αρμόδιο τοπικό Πρόεδρο που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών στην Επιτροπή 

Παραλαβής.    

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

1/2017 (ΑΔΑ:ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο σχέδιο ανάληψης 

υποχρέωσης, που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-6142.0039, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ 80/2016 και στη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ.  Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 

2/100018/0026/30.12.2016. 
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ΘΕΜΑ 2o                                                                            Απόφ. Αρ. 164/2017 (Α.Δ.Α: 7ΤΕΞΩ1Ρ-ΔΞΕ) 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού της «Εκτύπωσης τουριστικών εντύπων Δ.Ε.» Ρόδου έτους 2017» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.100,00 με Φ.Π.Α.  

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ: 2/26439/10-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/26439/10.04.2017, δια της οποίας κοινοποιείται η 

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

μειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Εκτύπωση τουριστικών εντύπων ΔΕ Ρόδου, έτους 2017» 

(κωδ. 10/6615.0001.0001), 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 της «εκτύπωσης τουριστικών 

εντύπων δε Ρόδου, έτους 2016 (κωδ. 10/6615.0001.0001)».». 

 
 (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. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26439/10-04-2017 του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 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 έτους 2017 στον κωδικό 10/6615.0001.0001, σαν «προμήθεια 

εκτυπώσεων-εκδόσεων-βιβλιοδετήσεων». 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 Την απόφαση ανάληψης δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

Συνοπτικού,  Πρόχειρου, Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εκτύπωση τουριστικών εντύπων ΔΕ 

Ρόδου, έτους 2017» (κωδ. 10/6615.0001.0001), ως κατωτέρω: 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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 «την εκτύπωση τουριστικών εντύπων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 
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2017 (κωδ.10/6615.0001.0001)», προϋπολογιζόμενης αξίας 16.100 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.  

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

5. 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. 

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

παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου με αποκλειστικά δικά του έξοδα για 

ολόκληρη την ποσότητα ή και για επιμέρους παραγγελίες μέχρι να συμπληρωθεί αυτή.  

Αυτά τα έγγραφα (1-6) 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. 

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 31/12/2017. 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 
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Υπηρεσία μας. Τέλος, μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κατακύρωση της προμήθειας θα πρέπει 

να υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη προμηθευτή η οποία θα λήγει στις 31/12/2017. 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. 

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. 

 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: 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι τοποθετημένες εντός του φακέλου του διαγωνισμού, 

ελεύθερες (χωρίς να είναι κλειστές 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 υλικών, συνοδευόμενες 

από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει καθαρά η κάλυψη 

των προδιαγραφών που έχουν τεθεί στη μελέτη του διαγωνισμού, κλειστές σε εσωτερικό 

φάκελο με αντίγραφο, με τίτλο «τεχνική προσφορά».  

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.  

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 για όλη την ποσότητα του 

διαγωνισμού. Αν έστω και ένα προϊόν της ομάδας-πίνακα 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. 
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Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά το 

μειοδότη προμηθευτή, ανεξάρτητα αν θα την προμηθευτεί ο Δήμος με μία(1) ή περισσότερες 

παραγγελίες.  
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο 

κατάθεσης υπέρ 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 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 αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «εκτύπωσης τουριστικών εντύπων δε Ρόδου, 

έτους 2017 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2017. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 16.100  ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017 στον κωδικό 10-

6615.0001.0001  

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «εκτύπωσης τουριστικών εντύπων της δε Ρόδου, έτους 

2017 (κωδ. 10-6615.0001.0001)». 
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Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) 

β) του Ν. 2286/95 

γ) του Ν.4412/2016 

δ) Ο Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με 

τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 10 δέκα 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

από το Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2017. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή. 

  

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.4412/2016. Όλα τα 

υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

 

Άρθρο  8ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα 

έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο. 

 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας 

όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι 

δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δαπάνη 

άνευ φπα 

 

Έντυπα Ελληνικά  

(μόνο εκτύπωση) 

 

Τεμάχια 8.000 0,23 

 

1.840,00  

 

Έντυπα Αγγλικά  

(μόνο εκτύπωση) 

Τεμάχια 8.000 0,23 

 

1.840,00  

Έντυπα Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ιταλικά, 

Ρώσικα, Εβραϊκά, 

Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και 

Σουηδικά 

(με μετάφραση) 

Τεμάχια 
30.000 (3.000 

τμχ/γλώσσα) 
0,30 9.000,00  

Έντυπα Τσέχικα (με 

μετάφραση) 
Τεμάχια 1.000 0,30 300,00  

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

  12.980,00  

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

 

  3.115,20  

 

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

  
 

16.095,20 

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τουριστικών εντύπων είναι οι εξής: 

Θα παραχθούν σε 55.000  τεύχη 28 σελίδων, διάστασης 21x21cm. Εσωτερικά θα υπάρχουν 24 σελίδες 

από χαρτί velvet 170gr/m2. Το εξώφυλλο θα είναι ενιαίο 4σέλιδο από χαρτί velvet 300gr/m2. Η συρραφή 

θα γίνει με καρφίτσα. Επιπλέον, στο εξώφυλλο θα εφαρμοστεί τοπικά βινύλιο σε λογότυπα. Η 

γραφιστική επιμέλεια αλλαγών του δημιουργικού θα γίνει από τον ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τις 

υποδείξεις της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο 

από την Υπηρεσία live μέσω υπηρεσιών cloud sharing. Η οριστική μακέτα θα παραδοθεί στην Υπηρεσία 

σε μορφή της επιλογής της για εύκολη παρουσίαση και χρήση όπως και στην μορφή παραγωγής 

τυπογραφείου για δυνατότητα άμεσης επανεκτύπωσης. Το έντυπο θα δημιουργηθεί σε 13 γλώσσες, 

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Τσέχικα, Εβραϊκά, Τούρκικα, Ισπανικά, 

Ολλανδικά, Πολωνικά και Σουηδικά. Την ευθύνη για τη μετάφραση του εντύπου στη γαλλική, 

γερμανική, ιταλική, ρώσικη, τσέχικα, εβραϊκή, τούρκικη, ισπανική, ολλανδική, πολωνική και σουηδική 

γλώσσα θα έχει η ανάδοχος εταιρία με μεταφραστές πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Την ευθύνη για τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν για το δημιουργικό του εντύπου θα έχει η 

ανάδοχος εταιρία. Επίσης η ανάδοχος εταιρία οφείλει να μεριμνήσει για τη διαδικασία έγκρισης του ως 

άνω εντύπου από το Υπουργείο Τουρισμού (σήμα «Greece»). Σημειώνεται ότι ο μειοδότης ουδέν 

δικαίωμα θα έχει επί του εκτυπωτέου υλικού και δεν θα δικαιούται να εμπορεύεται τούτο για λογαριασμό 

του, οπότε και διαφορετικά θα υπόκειται στις συνέπειες του Νόμου επί κλεψιτυπία. Τα πνευματικά 

δικαιώματα ανήκουν στον Δήμο. 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλο τον πίνακα και όχι για κάθε προϊόν ξεχωριστά. 

 Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προϋπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

 Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των υλικών της μελέτης, όρος 

που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ μέχρι 31/12/2017. Ο χρόνος όμως 

παράδοσης των εντύπων, κτλ είναι αυστηρά μέχρι 30 ημέρες από την έγγραφη ή 

τηλεφωνική ή με άλλο τρόπο παραγγελία της Δνσης Τουρισμού. Επιτρέπεται η μεταβολή 

του χρόνου αυτού με τη σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών. 

 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν φπα.  

 Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημείο που θα υποδειχθεί 

από το Δήμο. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/12/2017. 

 Αρμόδια Δνση για την υλοποίηση της προμήθειας ορίζεται η Δνση Τουρισμού του Δήμου μας. 

 

 

 

 Ρητά αναφέρεται ότι ο μειοδότης ουδέν δικαίωμα θα έχει επί του εκτυπωτέου υλικού και δεν θα 

δικαιούται να εμπορεύεται τούτο για λογαριασμό του, οπότε και διαφορετικά θα υπόκειται στις 

συνέπειες του νόμου επί κλεψιτυπία. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Αρμόδιος για πληροφορίες : Γεράσιμος Κ. Αντωνάτος 

Τηλέφωνο : 22410-35445 

Fax : 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : gantonatos19@gmail.com 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή 

της δημόσιας σύμβασης : 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

CPV : 22000000-0 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
16

: …………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
17 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
18

; 
[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
16 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει. 

17 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

18 Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η 
οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
19

, 2) δωροδοκία
2021

, 3) απάτη
22

, 4) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
23

, 5) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
24

, 6) 
παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων25
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
26

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

                                                 
19 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

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

20 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
21 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται 
η κείμενη νομοθεσία). 

22 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

23 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

24 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

25 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

26 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 
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καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

εγγράφων): 

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
27

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι                    [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 

: 

α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
28

, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
29

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
27 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 

28 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

29 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ο οικονομικός φορέας κατέχει τις απαραίτητες άδειες 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των 

σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων 

υπηρεσιών; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

………………………………………………………………… 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

Ημερομηνία Τόπος υπογραφή(-ές)
30

: 

     

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

1/2017 (ΑΔΑ:ΩΛΨΜΩ1Ρ-21Β), η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο σχέδιο ανάληψης 

υποχρέωσης, που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 10-6615.0001.0001, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ 80/2016 και στη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ.  Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 

2/100018/0026/30.12.2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                          Απόφ. Αρ. 165/2017 (Α.Δ.Α: ΨΒΝΛΩ1Ρ-7ΜΗ) 

Έγκριση πρακτικού παραλαβής - αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διεθνή, 

ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.783.586,87 €. 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/26952/11-04-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/26952/11-04-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 

                                                 
30 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο 
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην 

είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η 
ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
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πρακτικό Ι της επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του 

Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου», ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:   Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής )  του Ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για την  προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένων  πρακτικών  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  

προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Συνημμένα : 

1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών   του ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για την προμήθεια  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου του 

Δήμου» για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και κτιρίων του Δήμου Ρόδου και 

των νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο εκατομμύρια  επτακόσιες 

ογδόντα τρεις    χιλιάδες πεντακόσια  ογδόντα έξι  ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (2.783.586,97 €)       

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων (1.519.591,47€) ένα εκατομμύριο πεντακόσιες 

δεκαεννιά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά  για το Δήμο Ρόδου, ογδόντα 

οκτώ χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά΄ (88.097,50) για τη Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα λεπτά (76.480,00) για τη 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα χιλιάδες ευρώ (10.00,00 €) για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και ένα εκατομμύριο ογδόντα 

εννέα χιλιάδες τετρακόσια δέκα οκτώ ευρώ (1.089.418,00 €) για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ (Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ.) προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (2.244.828,20 €) δύο 

εκατομμύρια διακόσια σαράντα τέσσερις  χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι  λεπτά χωρίς   

ΦΠΑ :24%.  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/9569/2017   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 38689,1 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC005794524 2017-02-14 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Παρασκευή 24 του μηνός Μαρτίου  του 

έτους 2017  και ώρα 11:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Αφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος του    Τμήματος προμηθειών, ως Πρόεδρος   

2. Αντωνάτος Γεράσιμος, μόνιμος Υπάλληλος , Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών  Δ. 

Ρόδου, ως μέλος   

3. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, του Τμήματος Προμηθειών Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις προμήθειες του Δήμου , 

σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ 

:6ΖΛΙΩ1Ρ-0ΘΦ), της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 41/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 64ΠΚΩ1Ρ-ΡΗΒ), συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 

του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 
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Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

διακήρυξη δηλ.  24-03-2017  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό  

διαγωνισμό 30540 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τους 

Παρακάτω  προμηθευτές : 

 MOTOR OIL TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 

:58834 

 ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :59716 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :59968 

 Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου  Ρόδου για 

την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι όλες οι ανωτέρω εταιρείες 

υπέβαλαν έντυπη προσφορά σύμφωνα  με τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων   και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης ήταν τα 

εξής: 

1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εταιρεία MOTOR OIL TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ποσού 1.339,00 € που αφορά το τμήμα 9 λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

Η εταιρεία ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.), και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 3.700,00 € που αφορά τα 

τμήματα 2 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου,  3 λιπαντικά μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου, Τμήμα 9 

Λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής της τράπεζα ALPHA BANK A.E. ποσού 42.080,80 € που αφορά το 

τμήμα 1 καύσιμα Δήμου Ρόδου, τμήμα 2 λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου, τμήμα 3 λιπαντικά 

μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου, τμήμα 8 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ, τμήμα 9 λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ.  

Διευκρινίζεται ότι στις 05/04/2017 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό έλεγχο 

του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/25355/05-04-2017 

επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ) περί της εγκυρότητας ή 

μή αυτής και έλαβε  θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα MOTOR OIL TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Επίσης ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/25360/05-04-2017 επιστολή προς τον 

εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ) περί της εγκυρότητας ή μή αυτής και έλαβε             

θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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Τέλος  ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε την με αριθμό πρωτ. : 2/25358/05-04-2017 επιστολή προς 

επιστολή προς τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. περί της εγκυρότητας ή μη 

αυτής και έλαβε  θετική απάντηση για τον συμμετέχοντα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όλες οι  διαγωνιζόμενες εταιρείες υπέβαλαν  ορθά τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο 

της Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «MOTOR OIL TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

1)  η ανωτέρω εταιρεία δεν συμπλήρωσε ορθά το φύλλο συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών 

μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ καθώς, ενώ μέσω του συστήματος στις τεχνικές προδιαγραφές των 

λιπαντικών η απαίτηση ήταν ΝΑΙ η εταιρεία έγραφε δεν συμμετέχω. 

2) Για το  λιπαντικό FORCE 1ED SAE 10W/40 δεν καλύπτει την προδιαγραφή ACEA E6 καθώς και 

την Μ/Β 228.51 

3) Για τα λιπαντικά FORCE 3 SAE 20W/50 και 15W/40 δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές ACEA 

E5,E3,A3/B3 και Α3/Β4 

4)  Για το λιπαντικό POWER 3 SAE 20W/50, δεν καλύπτει τις προδιαγραφές API SN/SM/CH-4 καθώς 

ACEA Α1/Β1, Α2/Β2, Α5/Β5 και M/B 229.51 

Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής 

1. για το προϊόν CASTROL GTX 15W/50 που αντιστοιχεί στο Α.Α. 3 του Τμήματος λιπαντικά 

οχημάτων Δήμου Ρόδου, στο Α.Α. 13 ΤΟΥ τμήματος Λιπαντικά μηχανημάτων έργου του 

Δήμου Ρόδου και στο Α.Α. 1 του τμήματος λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ δεν προσκόμισε ISO 

9001/2000, ISO 14001/2004 και πιστοποιητικό Υγείας   προσωπικού OHSAS 18001/2007 του 

εργοστασίου παραγωγής του κατασκευαστή  δηλαδή της CASTROL 

2. για τα  προϊόντα ΕΚΟ ΜΟΤΟ SUPER 4T 20W/50 και ΕΚΟ MEGATRON ULTRA SAE 

10W/40 που αντιστοιχούν στο Α.Α. 11 και 5 αντίστοιχα του τμήματος λιπαντικά οχημάτων 

Δήμου Ρόδου στη μελέτη ζητούνταν συνθετικό ενώ η εταιρεία προσέφερε ημισυνθετικό 

3. το προϊόν ΕΚΟ FORZA PLUS SAE 15W/40 που αντιστοιχεί στο Α.Α. 2 του τμήματος 

λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου, στο 2 του τμήματος λιπαντικά μηχανημάτων Δήμου 

Ρόδου και στο Α.Α. 3 του τμήματος λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ δεν καλύπτει τη προδιαγραφή API 

SL και ACEA E3, A3/B3 και Α4/Β4 

4. Για το προϊόν ΕΚΟ MEGATRON SUPER SAE 20W/50 που αντιστοιχεί στο Α.Α. 4 του 

τμήματος Λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ στη μελέτη ζητούνταν συνθετικό ενώ η εταιρεία προσέφερε 

ημισυνθετικό 

5. για τα καύσιμα του τμήματος 1 καυσιμα δημου ρόδου και τμήματος 8 καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να 

περάσει  στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  για τα  

καύσιμα Δήμου Ρόδου και Καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ . 

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. 

ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» η επιτροπή διαπίστωσε 

τα εξής : 

1. καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  

η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς  για τα  Λιπαντικά. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια << ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ>> 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
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 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) η εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 1 (καυσιμα Δήμου Ρόδου ) και τμήμα 8 (καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού η εταιρεία  ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) για τα τμήματα 2 (Λιπαντικά 

οχημάτων  Δήμου Ρόδου ) τμήμα 3( λιπαντικά μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου και τμήμα  9 

(λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

 Να αποκλείσει στο σύνολο της προσφοράς της για το τμήμα 9 (Λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ )την εταιρεία 

MOTOR OIL TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όλους τους προαναφερόμενους λόγους. 

 Να αποκλείσει τη προσφορά της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 2 (Λιπαντικά οχημάτων Δήμου 

Ρόδου) , τμήμα 3 (λιπαντικά μηχανημάτων Δήμου Ρόδου) και τμήμα 9 (Λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ) για 

όλους τους προαναφερόμενους λόγους. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών με αρ. 

πρωτ.: 2/26952/11-04-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 το Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) 

και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν 

με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 (L335)»
,
 , 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 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. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

 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 » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 Την απόφαση 13 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη για τη 

προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του 

Δήμου και τη διενέργεια με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου. 

 Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια.  

 Την με αρ. 41/2017 (Α.Δ.Α. 64ΠΚΩ1Ρ-ΡΗΒ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Διαγωνισμού Ι Παραλαβής – Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

Προσφορών του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου», 
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Β) Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς) η εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 1 (καύσιμα Δήμου Ρόδου) και τμήμα 8 (καύσιμα ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού η εταιρεία  ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς ) για τα τμήματα 2 (Λιπαντικά 

οχημάτων  Δήμου Ρόδου) τμήμα 3 (λιπαντικά μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου και τμήμα  9 

(λιπαντικά  ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

 Να αποκλείσει στο σύνολο της προσφοράς της για το τμήμα 9 (Λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ) την 

εταιρεία MOTOR OIL TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όλους τους προαναφερόμενους 

λόγους. 

 Να αποκλείσει τη προσφορά της εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα τμήματα 2 (Λιπαντικά 

οχημάτων Δήμου Ρόδου), τμήμα 3 (λιπαντικά μηχανημάτων Δήμου Ρόδου) και τμήμα 9 (Λιπαντικά 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ) για όλους τους προαναφερόμενους λόγους. 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                                            Απόφ. Αρ. 166/2017 (Α.Δ.Α: 6Ο3ΣΩ1Ρ-ΥΙΝ) 

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου, 

μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2017. 

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/27024/11-04-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με πρωτ.: 2/27024/11-04-2017, δια της οποίας κοινοποιείται το 

πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της «συλλογής και 

μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2017» ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2017 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για 

προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «συντήρησης 

και του καθαρισμού πάρκων Δήμου Ρόδου, έτους 2017. 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών 

αποβλήτων της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 (κωδ.20/6277.0005)» 

 

Στη Ρόδο στις 11 Απριλίου 2017 και ώρα 11.00 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. Μαράκα Ελένη(πρόεδρος), υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κρητικού Άννα Λαμπράκη, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 

της «συλλογής και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 

(κωδ.20/6277.0005)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 134/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

2/22666/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 28/03/2017 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/22663/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Επιπλέον, η διαδικασία εγκρίθηκε και από το ΔΣ με την απόφαση 

760/2017. 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  11
η
 πρωινή στις 11/04/2017 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρείες: 

1. ENACT AE 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (11
η
 πρωινή στις 11/04/2017), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τους φακέλους προσφοράς του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων είχε όλα τα 

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

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

προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ημέρα. Οι ζητούμενες υπηρεσίες της μελέτης του διαγωνισμού για τις οποίες συμμετείχε ο 

διαγωνιζόμενος, βάση των δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, 

καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν και ως εκ τούτου η επιτροπή 

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

προσφορών).  

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του συμμετέχοντα στον πρόχειρο μειοδοτικό 

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

1. Η εταιρεία ENACT AE έδωσε προσφορά για όλη την ποσότητα του διαγωνισμού 59.400 ευρώ 

άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό της «συλλογής και 

μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 

(κωδ.20/6277.0005)»,   ENACT AE, καθώς αυτή είναι κατά είδος, αλλά και στο σύνολο 

χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

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

υπηρεσίας στην εταιρεία ENACT AE με αφμ: 800410734 με τιμές και συνολική αξία 59.400 

ευρώ άνευ φπα. 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/27024/11-04-2017, 

δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 Τον 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». 

 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 

των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 

 Τη με αριθμ. 133/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της 

παρούσας διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά 

αστικών στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου». 

 Τη με αριθμ. 134/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά 

αστικών στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου. 

 Τη με αριθμ. 1/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης Κ.Α. 20-6277.0005 προϋπολογισμού έτους 2017. 

 Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του Δημόσιου, Πρόχειρου, 

Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2017» 

Β) Κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό της «συλλογής και 

μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων της δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2017 

(κωδ.20/6277.0005)», εταιρείας «ENACT A.E.», καθώς αυτή είναι κατά είδος αλλά και στο σύνολο 

χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

Γ) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της υπηρεσίας στην 

εταιρεία «ENACT A.E.» με ΑΦΜ: 800410734 με τιμές και συνολική αξία 59.400,00 ευρώ άνευ φπα. 
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Δ)  Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                           Απόφ. Αρ. 167/2017 (Α.Δ.Α: ΨΚΜ5Ω1Ρ-Σ0Η) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής 

του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, που 

εξέδωσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ 

Α.Ε.Ε.» 

 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/25946/7-4-

2017) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/25946/7-4-2017 εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ως κατωτέρω, καθώς επίσης και την αίτηση με αρ. πρωτ.: 

2/26966/11-4-2017 της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.». 

««ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, που εξέδωσε η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.»  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε», η 

οποία εδρεύει στο Φρυ Κάσου και εκπροσωπείται νόμιμα   (Α.Φ.Μ.  099687887 Δ.Ο.Υ.  Καρπάθου) και 

με αριθμό Μ.ΕΕΠ  24018, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 24-3-2017 αίτησή της, που 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής 

με βάση τα έγγραφα που επισύναπτε, συνολικού ποσού 97.428,16 ευρώ. 

2. Η παραπάνω εταιρεία ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής ισχυριζόμενη ότι δυνάμει της με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2/127798/24-11-2014 εργολαβικής σύμβασης κατασκευής έργου που υπογράφτηκε 

μεταξύ αυτής και του Δήμου Ρόδου, συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτό ότι η εταιρεία, ως ανάδοχος του 

έργου ανέλαβε την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων». Ότι με βάση το 

με αριθμό πρωτ. 2/34347/21-4-2015 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, με θέμα «Πρόσθετες Εργασίες στο έργο 

αντικατάστασης κεραμοσκεπούς στοάς της πρόσοψης, του κτιριακού συγκροτήματος», λόγω της 

παραπάνω ενδοσυμβατικής σχέσης - συνεργασίας της εταιρείας με το Δήμο Ρόδου, της ανατέθηκε από το 

Δήμο Ρόδου η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών στο παραπάνω έργο. Ότι όπως προκύπτει από τη με 

αριθμό πρωτ. 2/17717/14-3-2017 βεβαίωση του Δήμου  Ρόδου, περί εκτέλεσης και παραλαβής 

εξωσυμβατικών εργασιών του έργου «Συντηρήσεις Ιστορικών Δημοτικών Κτιρίων» (Αντικατάστασης 

Στέγης του Προστώου της Νέας Αγοράς), η Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης αυτού να εκτελεσθούν οι εξωσυμβατικές εργασίες που ενσωματώθηκαν 

στο παραπάνω έργο, διεύθυνε και επέβλεψε την εκτέλεσή τους και την ενσωμάτωση τους στο έργο, και 

τις παρέλαβε περί τις αρχές του μηνός Ιουνίου του έτους 2015. Ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της με 

αριθμό πρωτ. 2/17717/14-03-2017 βεβαίωσης του  Δήμου Ρόδου, εκτελέστηκαν άρτια οι εξωσυμβατικές 

(υπερσυμβατικές) εργασίες, προϋπολογισμού 66.585,73 ευρώ, στις οποίες προβλέπεται εργολαβικό 

όφελος 18%, ήτοι ποσό 11.985,43 ευρώ και επομένως το συνολικό ποσό οφειλής του Δήμου Ρόδου στην 

παραπάνω εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 78.571,16 ευρώ, επί του ποσού δε αυτού αναλογεί Φ.Π.Α. 

24%, που ανέρχεται στο ποσό των 18,857 ευρώ και κατά συνέπεια το συνολικό οφειλόμενο ποσό για τις 

υπερσυμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 97.428,16 ευρώ (66.585,73 + 11.985,43 + 18.857 €) 

3. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 96/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου 

να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 97.428,16 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη 

της δημοσίευσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καταδικάστηκε δε ο Δήμος 
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Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία τη δικαστική δαπάνη αυτής, που όρισε στο ποσό των 

1.000,00 ευρώ.        

4. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 30-3-2017 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 παραπάνω εταιρείας για ακύρωση αυτής.  

5. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης σας ενημερώνω ότι με βάση τη με αριθμό πρωτ. 2/127798/24-

11-2014 εργολαβική σύμβαση η συνολική δαπάνη του έργου «Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» ήταν 

85.500,00 ευρώ [(σύνολο εργασιών 52.700,78 ευρώ, ΓΕ+ΟΕ (18%) 9.486,14 ευρώ, απρόβλεπτα 9.328,04 

ευρώ, αναθεώρηση 2.191,94 ευρώ και ΦΠΑ 16% 11.783,10 ευρώ), το δε κόστος των υπερσυμβατικών 

εργασιών καθορίστηκε με τη με αριθμό πρωτ. 2/17717/14-3-2017 βεβαίωση εκτέλεσης και παραλαβής 

εξωσυμβατικών εργασιών έργου «Συντηρήσεις Ιστορικών Δημοτικών Κτιρίων» (αντικατάσταση στέγης 

του προστώου της Νέας Αγοράς). Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τη μη άσκηση ανακοπής κατά της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής θα πρέπει η παραπάνω εταιρεία να δηλώσει ότι παραιτείται από την 

απαίτησή της για την καταβολή νόμιμων τόκων υπερημερίας, καθόσον αυτοί οφείλονται μόνο από την 

επίδοση της αγωγής και όχι από την επομένη της δημοσίευσης διαταγής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να 

ληφθεί απόφαση για τον αν θα δεχτεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει τη δικαστική δαπάνη».        

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει να μην ασκηθεί από το Δήμο Ρόδου ανακοπή κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α.Ε.Ε.» και της με αριθμό 96/2017 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, Πρωτοδίκη, 

που εκδόθηκε μετά από αίτηση της εταιρείας αυτής, εφόσον η εταιρεία δηλώσει ότι παραιτείται από το 

κονδύλι των τόκων και της δικαστικής δαπάνης και συμφωνεί να της καταβληθεί μόνο το κεφάλαιο 

ύψους 97.428,16€. 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας, ειδικής, δημόσιας  συνεδρίασης. 

      

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            

 

   Σάββας Διακοσταματίου     

Αντιδήμαρχος                                                     

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης 

2. Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ 

3. Παρασκευάς Δημήτριος  

4. Σταυρής Μιχάλης  

5. Κασσανής Ευγένιος  

6. Παλαιολόγου Μιχαήλ 


