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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: 19/02-05-2017 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 02 Μαΐου 2017 και ώρα 

10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση 

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

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

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

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

πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/31185/28-04-2017, 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. Σταυρή Μιχαήλ, 3. Ψυλλάκη Βασίλειο, 4. Δράκο 

Στέφανο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6.Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος 

της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγο Μιχαήλ, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται 

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

κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 3. Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 3
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσίκκη Δημήτριο, ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη 

δυνατό να παρευρεθεί, 4. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), η οποία αναπληρώνεται από το 1
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν 

κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 5. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
 

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

δυνατό να παρευρεθεί, 6. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), ο οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρίας, λόγω έλλειψης μελών της 

μειοψηφίας, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί, 

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

Τριανταφυλλιάς και των κ.κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλων του 

τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, και των νομικών συμβούλων του Δήμου 

κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου και κ. Στάγκα Εμμανουήλ, 

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

ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τριών (3) κατ’ επείγον θεμάτων, που 

θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και για τα οποία η 

Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της 

απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να αποδεχθεί την ένταξη τους και τη συζήτησή τους, μετά από την 

έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. 

1. Το 1
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

«ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»  
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2. Το 2
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στην «Έγκριση 1

ου
 πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»,  

3. Το 3
ο
 θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στη «Ορισμό υπολόγου υπεύθυνου 

διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 225€ για τις ανάγκες πληρωμών 

τελών αδείας – μεταβίβασης τριών οχημάτων (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Κυριακούλης 

Εμμανουήλ)»,  

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

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

αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                           Απόφ. Αρ. 195/2017 (Α.Δ.Α. : 7ΝΛ1Ω1Ρ-ΞΛΑ) 

Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων ΠΟΕ, λόγω υπαγωγής στα ληξιπρόθεσμα 

προϋπολογισμού έτους 2017 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών  με αρ. πρωτ.: 2/30962/28-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/30962/28.04.2017 εισήγηση 

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

«ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα Ανατροπών Υποχρεώσεων ΠΟΕ, έτους 2017, λόγω υπαγωγής στα 

ληξιπρόθεσμα, τιμολογίων από 13-10-2016 έως 31-12-2016 

       Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

4. Την Υ.Π. 2/57103 ΦΕΚ 1932/Β’ και την Απόφαση του Υπ. Εσωτ. 24984/2-8-2016 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 15/22880-12-7-2016 

6. Το με αριθ. 35302/21-11-2016 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 

7. Την απόφαση του Δ.Σ 174/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την 

έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 21178/7-4-2017 

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

με τις αιτούμενες προς ανατροπή υποχρεώσεις, για συγκεκριμένα παραστατικά- τιμολόγια, προς 

έγκριση. 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

ΚΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

00-8115.0099 6.974,08 

61-8122.0001 2.569,40 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΡ.  

TΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20/83/2010 27/7/2012 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΖΙΒΕΛΕΚ 

ΜΟΥΡΒΕΤ (ΝΤΕΒΡΗΣ 

ΜΕΧΜΕΤ, ΝΤΕΒΡΗΣ 

ΓΚΙΟΥΛΠΕΡ, ΝΤΕΒΡΗΣ 

ΤΖΕΙΛΑ, ΝΤΕΒΡΗΣ ΖΕΙΧΟΥΝ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΣΕΙΦΗ, ΝΤΕΒΡΗΣ 000000000 3.074,08 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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ΝΕΧΙΣΛΑ) 

34 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 481,40 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

35 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 580,00 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

37 21/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 1.508,00 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

36/2015 1/10/2016 ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 3.900,00 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

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

των ανωτέρω ». 

 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/30962/28.04.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 και του Π.Δ 113/2010 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

 Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές υπολοίπων Κ.Α. Π.Ο.Ε. οικονομικού έτους 2017 λόγω υπαγωγής στα 

ληξιπρόθεσμα, ως εξής: 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

ΚΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

00-8115.0099 6.974,08 

61-8122.0001 2.569,40 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΟΥ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20/83/2010 27/7/2012 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΖΙΒΕΛΕΚ 

ΜΟΥΡΒΕΤ (ΝΤΕΒΡΗΣ ΜΕΧΜΕΤ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΠΕΡ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΤΖΕΙΛΑ, ΝΤΕΒΡΗΣ 

ΖΕΙΧΟΥΝ, ΝΤΕΒΡΗΣ ΣΕΙΦΗ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΝΕΧΙΣΛΑ) 000000000 3.074,08 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

34 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 481,40 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

35 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 580,00 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

37 21/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 1.508,00 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

36/2015 1/10/2016 ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 3.900,00 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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ΘΕΜΑ 2o                                                                             Απόφ. Αρ. 196/2017 (Α.Δ.Α: ΩΥ07Ω1Ρ-ΜΡ5) 

Έγκριση για τις διαθέσεις  πιστώσεων (Π.Ο.Ε. λόγω υπαγωγής στα ληξιπρόθεσμα και τρέχοντος 

έτους 2017), προϋπολογισμού 2017 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/30955/28-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/30955/28-04-2017 εισήγηση 

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

«ΘΕΜΑ: Αποστολή πίνακα διαθέσεων πιστώσεων ΠΟΕ, λόγω υπαγωγής στα ληξιπρόθεσμα. 

        Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017 

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

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

4. Την Υ.Π. 2/57103 ΦΕΚ 1932/Β’ και την Απόφαση του Υπ. Εσωτ. 24984/2-8-2016 

5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 15//22880-12-7-2016 

6. Το με αριθ. 35302/21-11-2016 έγγραφό του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ 

7. Την απόφαση του Δ.Σ 174/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και την 

έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αρ. πρωτ. 21178/7-4-2017 

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

με τις αιτούμενες προς διάθεση πιστώσεις, για συγκεκριμένα παραστατικά - τιμολόγια, προς έγκριση. 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

00-8315.0099 6.974,08 

15-8322.0001 2.569,40 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΡ.  

ΤΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

ΚΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20/83/2010 27/7/2012 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

ΤΖΙΒΕΛΕΚ ΜΟΥΡΒΕΤ 

(ΝΤΕΒΡΗΣ ΜΕΧΜΕΤ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΠΕΡ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΤΖΕΙΛΑ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΖΕΙΧΟΥΝ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΣΕΙΦΗ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΝΕΧΙΣΛΑ) 000000000 3.074,08 

00-8315.0099 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

34 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-

ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 481,40 

15-8322.0001 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

35 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-

ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 580,00 

15-8322.0001 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

37 21/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-

ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 099658738 1.508,00 

15-8322.0001 

ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

36/2015 1/10/2016 ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 3.900,00 

00-8315.0099 ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων Π.Ο.Ε., λόγω υπαγωγής στα 

ληξιπρόθεσμα βάσει όλων των ανωτέρω». 

 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός της ανωτέρω εισήγησης, ακολούθησε και άλλη μία 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/31325/02-05-2017, η οποία θα 

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

εξυπηρετηθεί η περαιτέρω  εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.  

 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 

ΣΧΕΤ : Τα αιτήματα των διαφόρων Υπηρεσιών : Αριθ. πρωτ.16/30800/24-4-2017, 16/29914/25-4-2017, 

16/30289/26-4-2017      

  

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά Σχέδια Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε εφόσον 

εγκριθούν οι δαπάνες αυτές, όπως ληφθεί απόφαση διάθεσης πίστωσης εντός 2 μηνών ( άρθρο 4 , 

παρ. 1β  του Π.Δ/τος  80/2016).» 

 

Συν:  Σχέδια απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 872/2017 έως 885/2017  

 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Κλαδογένη Ανθούλας) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ. 2/30955/28.04.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου, καθώς και την συμπληρωματική αυτής με αρ. πρωτ. 2/31325/02-05-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 και του Π.Δ 113/2010 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

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

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

00-8315.0099 6.974,08 

15-8322.0001 2.569,40 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΡ.  

ΤΙΜΟΛ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 

 

ΚΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20/83/2010 27/7/2012 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

ΤΖΙΒΕΛΕΚ ΜΟΥΡΒΕΤ 

(ΝΤΕΒΡΗΣ ΜΕΧΜΕΤ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΠΕΡ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΤΖΕΙΛΑ, 

000000000 3.074,08 00-8315.0099 
ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 
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ΝΤΕΒΡΗΣ ΖΕΙΧΟΥΝ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΣΕΙΦΗ, 

ΝΤΕΒΡΗΣ ΝΕΧΙΣΛΑ) 

34 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-

ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 

099658738 481,40 15-8322.0001 
ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

35 20/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-

ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 

099658738 580,00 15-8322.0001 
ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

37 21/11/2014 

INFOTEC ΕΠΕ-

ΚΑΤΑΣΧΩΝ 

:ENTERSOFT  A.E. 

099658738 1.508,00 15-8322.0001 
ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

36/2015 1/10/2016 ΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 040447260 3.900,00 00-8315.0099 
ΨΗΦΙΣΗ ΩΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

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

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

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

Οικονομικών, ως ακολούθως: 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑ Αιτιολογία Ποσό 

1 872 30-7325.0001 
Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή της 

Τ.Κ  ΚΑΛΑΘΟΥ 
 7.270,00 

2 873 30-7325.0002 
Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού 

φωτισμού στην οδό Φώτη Κόντογλου ΔΕ Ροδίων 
 7.270,00 

3 874 
30-

6662.0004.0001 
Ηλεκτρολογικά υλικά  ΔΕ ΡΟΔΟΥ  70.000,00 

4 875 
30-

6662.0004.0002 
Ηλεκτρολογικά υλικά  ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ  70.000,00 

5 876 
30-

6662.0004.0003 
Ηλεκτρολογικά υλικά  ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  70.000,00 

6 877 
30-

6662.0004.0004 
Ηλεκτρολογικά υλικά  ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ  70.000,00 

7 878 
30-

6662.0004.0005 
Ηλεκτρολογικά υλικά  ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ  70.000,00 

8 879 
30-

6662.0004.0006 
Ηλεκτρολογικά υλικά  ΔΕ ΚΑΛΙΘΕΑΣ  70.000,00 

9 880 
30-

6662.0004.0007 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  70.000,00 

10 881 
30-

6662.0004.0008 
Ηλεκτρολογικά Υλικά ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  70.000,00 

11 882 
30-

6662.0004.0009 
Ηλεκτρολογικά Υλικά ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ  70.000,00 

12 883 
30-

6662.0004.0010 
Ηλεκτρολογικά Υλικά ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  70.000,00 

13 884 30-6462.0001 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  10.000,00 

14 885 30-6463.0001 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  2.000,00 

15 
 

20-7325.0001 
Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής 

τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς 
450.000,00€ 
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Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                         Απόφ. Αρ. 197/2017 (Α.Δ.Α: ΩΩΑΜΩ1Ρ-ΝΩΞ) 

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΑΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.» για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 89.493,25 € 

πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης). 

 

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/30542/27-04-2017) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Ταμείου, 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/30542/27-04-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Σχετ. : Η υπ’αρ. πρωτ. 2/30255/26.04.2017 αίτηση της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ Α.Ε. 

Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον N.4152/2013 άρθρο 1. Παρ. Α, υποπαρ. Α2 (πάγια ρύθμιση). 

2. Τον Ν.4257/2014 άρθρο 48 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

διευκολύνσεων και ρυθμίσεων για οφειλές άνω των 50.000,00 ευρώ και έως των 150.000,00€). 

3. Την ατομική ειδοποίηση του οφειλέτη, όπου φαίνεται λεπτομερώς η οικονομική υποχρέωση του 

προς τον Δήμο Ρόδου του ποσού των 89.493,25€ πλέον προσαυξήσεων. 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπαγωγή του οφειλέτη με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΑΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ 094045160 για το σύνολο των βεβαιωμένων ποσών ύψους 

89.493,25€ πλέον προσαυξήσεων, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.  

                                                                    
Σύνημ.:1. Αίτηση πρωτ. 2/30255/2017 οφειλέτου 

2. Ατομική ειδοποίηση οφειλέτου» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Δημοτικού Ταμία  κ.Γεωργακόπουλου Παναγιώτη) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/30542/27-04-2017, εισήγηση του Τμήματος Ταμείου, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την αίτηση με αρ. πρωτ. 2/30255/26.04.2017 της ενδιαφερόμενης εταιρείας, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Ν.4152/2013 

 Το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την ταμειακή διευκόλυνση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΑΛΗΣ Α.Ε. 

Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ 094045160 για το σύνολο του υπολοίπου των βεβαιωμένων οφειλών ποσού 

89.493,25€  πλέον προσαυξήσεων σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις βάσει του αρθρ. 170 παρ. 1 Ν. 

3463/2006 και του αρθρ.48  Ν.4257/2014 (περί αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή 

ταμειακής διευκόλυνσης για οφειλές άνω των 50.000,00€ έως 150.000,00€), σύμφωνα και με την 

ανωτέρω εισήγηση.           
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ΘΕΜΑ 4o                                                                             Απόφ. Αρ. 198/2017 (Α.Δ.Α: ΩΕΞΧΩ1Ρ-ΙΣΡ) 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) 

από το Σωματείο Αυτοκινήτων Ρόδου σχετικά με την ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης από το Δήμο μας προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και την 

άμεση πληρωμή τους από αυτούς. 

 

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:2/30590/27-04-2017) 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προσόδων, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/30590/27-04-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Αποδοχή εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) από το Σωματείο Ενοικιαστών 

Αυτοκινήτων Ρόδου σχετικά με την  ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης  και την άμεση 

πληρωμή τους στο  Δήμο μας. 

ΣΧΕΤ: Έγγραφο 2/29935/25/4/2017 Σωματείου Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων   Ρόδου  

  

            Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αρ.29935/25/4/2017 έγγραφο του Σωματείου Ενοικιαζόμενων 

Αυτοκινήτων Ρόδου και παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 εδάφιο Η του Ν.3852/2010 για  

την αποδοχή ή μη της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) σχετικά  με την  ενημέρωση 

κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων 

αυτοκινήτων   και την άμεση πληρωμή τους από αυτούς.  

  Για το ιστορικό της υπόθεσης σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα κάτωθι:   

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. άρθρο 347& 11, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του 

άρθρου 15 του Ν.3534/23/2/2007 «Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από το αρμόδιο 

αστυνομικό όργανο παράβασης των διατάξεων στάθμευσης από όχημα που ανήκει σε εταιρεία 

ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης και ο οδηγός απουσιάζει, ως παραβάτης λογίζεται ο 

μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο»       

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 46/2007 του Υπουργείου Εσωτερικών «Οι Ό.Τ.Α. θα πρέπει να 

ζητούν από τις επιχειρήσεις (RENT-CAR)  την προσκόμιση αντιγράφου της σύμβασης μίσθωσης 

συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπου θα βεβαιώνεται η 

πιστότητα των στοιχείων της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

12 της υπ΄αριθμ.514170/64/1995 (ΦΕΚ 389 Β΄) Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και 

Μεταφορών & Επικοινωνιών, για την εκμίσθωση των αυτοκινήτων απαιτείται η σύναψη 

έγγραφης σύμβασης με το μισθωτή (τουλάχιστο εις διπλούν), στην οποία, μεταξύ άλλων, 

καταχωρούνται η διάρκεια της μίσθωσης καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μισθωτή 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,  χρονολογία γέννησης, τόπος κατοικίας ή διαμονής, 

επάγγελμα, τηλέφωνο , αριθμός δελτίου ταυτότητας και εκδούσα Αρχή ή αριθμός διαβατηρίου 

και  Υπηρεσία της χώρας εκδόσεως), που λαμβάνον από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το 

διαβατήριο ή και άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο, όταν πρόκειται περί αλλοδαπού μισθωτή»                    

 Σχετικά με την βεβαίωση οφειλών στις Δ.Ο.Υ σε βάρος οφειλετών, κατοίκων εξωτερικού 

ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ.. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) και της υπ΄ 

αριθμό  ΠΟΛ 1072/5/5/2006. «Το τμήμα Εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αφού διαπιστώσει ότι ο 

χρηματικός κατάλογος αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη που απαιτούνται για την 

χορήγηση ΑΦΜ θα  τον διαβιβάζει στο τμήμα Μητρώου το οποίο αφού συμπληρώσει το έντυπο 

Μ1 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ /Μεταβολής ατομικών στοιχείων », Προβαίνει στην οίκοθεν 

απόδοση ΑΦΜ.»      

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν αντιβαίνουν στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων διότι η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» με την υπ΄αρ.1/2006 

Απόφαση της έκρινε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να διαβιβάζει στους 

ΟΤΑ  α΄ βαθμού τα δεδομένα που προβλέπονται από το άρθρο 55 του ΠΔ 16/1989 για τους κατόχους των 

αυτοκινήτων στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο. 

 Με το υπ΄αρ. 2/20700/21/3/2017 έγγραφο του τμήματος μας ενημερώσαμε το Σωματείο των 

RENT-CAR  για τα ανωτέρω. 

Το σωματείο των Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων   Ρόδου με το Διοικητικό τους Συμβούλιο με τον 

Πρόεδρο τους κ. Γιαννά  Στέργο ανταποκρίθηκε άμεσα.  

 Μας διαβιβάζονται συνεχώς τα email  των επιχειρήσεων. 
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 Προτίθεται να δωρίσει στο Δήμο μας  σκάνερ ώστε να σκανάρονται όλες οι κλήσεις και με τo 

email η ελεγχόμενη στάθμευση να διαβιβάζει στην  αντίστοιχη επιχείρηση την κλήση  όπου ο 

ιδιοκτήτης θα καθιστά στον μισθωτή-  την υποχρέωση της πληρωμής του προστίμου.  

 Με την νέα εφαρμογή έκαστος υπάλληλος της ελεγχόμενης στάθμευσης με τη χρήση κινητού 

τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο, αφού βεβαιώσει την κλήση εντύπως, ενημερώνει την 

εφαρμογή για τα παρακάτω στοιχεία:  

 Φωτογραφία του αυτοκινήτου που έχει τελέσει την παράβαση  

 Αριθμός πινακίδων 

 Αριθμός κλήσης ( ώστε να είναι εύκολη η αποπληρωμή  

 Ποσό κλήσης  

 Ημέρα και ώρα βεβαίωσης παράβασης  

 Τοποθεσία του αυτοκινήτου στο χάρτη. 

            Ύστερα από τα ανωτέρω και πάντα με γνώμονα την καλή συνεργασία με τους δημότες μας και 

την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ μας καθώς και την καλή οργάνωση της ελεγχόμενης στάθμευσης και 

γενικά του Τμήματος Προσόδων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα και της Προϊσταμένης 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, υπ’ αρ. 2/30590/27-04-2017, εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την υπ΄ αριθμ. 29935/25.04.2017 πρόταση συνεργασίας του Σωματείου Ενοικιαστών Αυτοκινήτων 

Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α. Εγκρίνει την  αποδοχή της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) σχετικά  με την  

ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας προς τους ιδιοκτήτες των 

ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και την άμεση πληρωμή των κλήσεων από αυτούς.  

 

Β. Διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και λήψη απόφασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                        Απόφ. Αρ. 199/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΟΟΡΩ1Ρ-ΧΜΤ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού παραλαβής - αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 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»  

 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ.:2/30466/27-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/30466/27-04-2017 εισήγηση 

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

κοινοποιείται το από 25/04/2017 2o Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως παρακάτω:   

 «Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (Οικονομικών Προσφορών)  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 

οικονομικές προσφορές του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού     για την  προμήθεια 
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ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Συνημμένα : 

2
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 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. Σάββα Διακοσταματίου) 

                                                      

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  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 Τρίτη 25 του μηνός Απριλίου  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 2
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: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το πρακτικό της 11
ης

 του 

Μηνός Απριλίου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμό 165/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 13/04/2017 απορρίφθηκε στο 
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σύνολό της η προσφορά για το τμήμα 9 (Λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ )της εταιρεία MOTOR OIL TRADING 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Απορρίφθηκε η 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).  

Πέρασε 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) 

Πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς ) 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) 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή άνοιξε τις κάτωθι Οικονομικές προσφορές : 

1. ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :59716 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα :59968 

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο των  οικονομικών  προσφορών για τη προμήθεια 

διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Η προσφορά της  εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 59968 ήταν η εξής : 

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

για το νομό Δωδεκανήσου. 

Βενζίνη Αμόλυβδη  

 95 Οκτ.  Λίτρο 
106.000 0,5% 

 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 820.000 0,5% 

Πετρέλαιο Θέρμανσης  Λίτρο 74.000 0,5% 

 

ΤΜΗΜΑ 8 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ  (ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 

παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για το νομό 

Δωδεκανήσου. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 800.000 0,5% 
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3. Η προσφορά της εταιρείας ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα :59716 ήταν η εξής : 

 

ΤΜΗΜΑ 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Α.Α. Είδος 
ΣΥ           

ΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Μονάδα Ποσότητα 

 

Τιμή 

Μονάδος 

Δαπάνη 

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ       

1 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 20W-50 

Βαρ.            

205 lit 
Λίτρο 1.025 3,40 3.485,00 € 

2 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 15W-40 
Βαρ. 205 lit Λίτρο 1.025 2,99 3.064,75 € 

3 

Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

πετρελαιοκινητήρων euro 4-5: τύπου SAE 

10W-40 performance 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 1.435 3,95 5.668,25 € 

4 

Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 15W-50 
Βαρ. 205 lit Λίτρο 1.025 4,30 4.407,50 € 

5 

Λιπαντικά μηχανής συνθετικά 

βενζινοκινητήρων τύπου: SAE 10W-40 
Δοχ. 20 lit Λίτρο 400 5,40 2.160,00 € 

6 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 32 Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 2,95 1.209,50 € 

7 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 46 Βαρ. 205 lit Λίτρο 3.895 2,95 11.490,25 € 

8 Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 2,95 1.209,50 € 

9 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών ): 

τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ GM – MP DXLLL DOX 

ή ανάλογου τύπου 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 3,80 1.558,00 € 

10 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών  
Βαρ. 205 lit Λίτρο 410 3,40 1.394,00 € 

11 

Συνθετικό λιπαντικό SAE 20W/50 

τετράχρονων βενζινοκινητήρων 

μοτοσικλετών  

Δοχ. 1 lit Λίτρο 77 2,95 277,15 € 

12 

Λάδια δίχρονων κινητήρων τύπου: 2- 

STROKE για χλοοκοπτικά-αλυσοπρίονα 

κλπ. 

Βαρ. 205 lit Λίτρο 205 3,20 656,00 € 

13 

Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων: 

ADBLUE 
Δοχ. 10 lit Λίτρο 4.870 0,98 4.772,60 € 

14 Γράσα Γενικής χρήσεως ασβεστίου NLGI-2 Καδ. 16 kg Λίτρο 320 2,95 944,00 € 

15 Γράσα λιθίου NLGI-2 Καδ. 16 kg κιλό 320 2,95 944,00 € 

16 Μυκητοκτόνο πετρελαίου Δοχ. 10 lit Λίτρο 200 4,15 830,00 € 

17 Υγρά ψυγείου έτοιμα για χρήση Βαρ. 220 lit Λίτρο 1.540 0,98 1.509,20 € 

18 Συνθετικά Υγρά φρένων DOT 4 

Χαρτ/τιο 

(24X250 cc) 
Λίτρο 125 4,40 550,00 € 

       

 Σύνολο     46.079,70 € 

 Φ.Π.Α. 24%     
11.059,13 € 

 Συνολική δαπάνη     
57.138,83 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

   

A/A 
Είδος 

 ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 
Μονάδα Ποσότητα 

  Τιμή 

Μονάδος   
Δαπάνη  

1 
Λάδια μηχανημάτων έργου: 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 

 Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 400 3,60 1.440,00 € 
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2 
Λάδια μηχανημάτων έργου: DEO 

15W40 

 Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 400 2,99 1.196,00 € 

3 
Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU KDEO 15W 40  

K
O

M
A

T
S

U
 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 800 5,40 4.320,00 € 

4 

Λάδι σασμάν Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU KPO-30W20  Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1664 3,60 5.990,40 € 

5 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου KOMATSU KHO-46 Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 1000 4,20 4.200,00 € 

6 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB                     SAE 15W-40  

J
C

B
 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1248 2,99 3.731,52 € 

7 

Λάδι σασμάν Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB SAE 10   Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1248 4,30 5.366,40 € 

8 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου JCB SAE 46  

J
C

B
 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 1664 3,40 5.657,60 € 

9 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου τύπου JCB GEAR 

OIL  Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 200 3,40 680,00 € 

10 

ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου τύπου JCB SAE 

90  

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 200 3,40 680,00 € 

 11 

ΛΑΔΙ ΠΙΣΩ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

Μηχανήματος Έργου JCB τύπου  LS  
Βαρ. 20 lit Λίτρο 240 4,60 1.104,00 € 

12 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 70 ΧΤ  15W-40  

C
A

S
E

 - H
IT

A
C

H
I 

Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 320 2,99 956,80 € 

13 

Λιπαντικό  Μηχανήματος Έργου τύπου 

CASE 70 ΧΤ  

SAE 10W/40  
Δοχ. 1lit Λίτρο 15 3,20 48,00 € 

14 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 90 ΧΤ  SAE 15W-40  
Δοχ. 20 lit Λίτρο 60 3,60 216,00 € 

15 

Λάδι υδραυλικού  Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 90 ΧΤTRAN ULTRA     
Δοχ. 20 lit Λίτρο 120 2,95 354,00 € 

16 

Αντιψυκτικό Μηχανήματος Έργου 

τύπου CASE 90 ΧΤ PREMIUM  
Δοχ. 4 lit Λίτρο 30 0,95 28,50 € 

17 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI (MASTERGOLD HSP 

15W/40)  
Δοχ. 20 lit Λίτρο 40 3,20 128,00 € 
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18 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI (BRAKE LHM)  
Δοχ. 1 lit Λίτρο 3 5,20 15,60 € 

19 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI 46  

Δοχ. 20 lit Λίτρο 300 2,15 645,00 € 

20 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI  

Δοχ. 20 lit Λίτρο 300 3,10 930,00 € 

21 

ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑ Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI POWER SHIFT 

ΣΑΣΜΑΝ (HYDROTEX 3)  Δοχ. 20 lit Λίτρα 40 3,60 144,00 € 

22 

Λάδι διαφορικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου HITACHI             SAE 75W/85 

Δοχ. 20 lit λίτρα 100 3,60 360,00 € 

23 

Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου CATERPILLAR SAE 15W-40  

C
A

T
E

R
P

IL
L

A
R

 

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 2,99 1.243,84 € 

24 

Λάδι συστήματος μετάδοσης  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 30  

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,30 1.788,80 € 

25 

Λάδι διαφορικού – Τελικών κινήσεων 

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR              SAE 50 
Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,30 1.788,80 € 

26 

Λάδι υδραυλικού συστήματος  

Μηχανήματος Έργου τύπου 

CATERPILLAR SAE 10W  

Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,30 1.788,80 € 

27 

Πίσω άξονα διαφορικού Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR Backhoe 

Loaders (MTO) SAE 10W-30  Bαρ. 200 

lit 
Λίτρο 200 3,60 720,00 € 

28 

Βαλβολίνη γραναζιών Μηχανήματος 

Έργου τύπου CATERPILLAR SAE 

80W-90 Δοχ. 20 lit Λίτρο 80 3,90 312,00 € 

29 

Πρόσθετο για θόρυβο για φορτωτές 2ws, 

4ws 

Δοχ. 4 lit Λίτρο 12 12,00 144,00 € 

30 
Πρόσθετο για θόρυβο για μείωση στα 

διαφορικά 4ws Δοχ. 4 lit Λίτρο 12 12,00 144,00 € 
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31 
Λάδι κινητήρα Μηχανήματος Έργου 

τύπου BOMAG               SAE 10W-40  

B
O

M
A

G
 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 120 4,30 516,00 € 

32 

Λάδι για Πλανητικό Τροχών & 

Διαχωριστή Ταχυτήτων Μηχανήματος 

Έργου τύπου BOMAG Βαλβολίνη SAE 

85W-140  

Bαρ. 210 

lit 
Λίτρο 420 4,10 1.722,00 € 

33 

Λάδι υδραυλικού Μηχανήματος Έργου 

τύπου BOMAG HV 46  
Bαρ. 208 

lit 
Λίτρο 416 4,10 1.705,60 € 

34 

Γράσο  για Σύστημα Λίπανσης 

Μηχανήματος Έργου τύπου BOMAG 

KP 2 K - 30 
Δοχ. 1 kg κιλό 32 3,20 102,40 € 

35 

Λάδι κινητήρα Τεμαχιστή SRENDER  

SAE 10W-40  

S
R

E
N

D
E

R
 

Δοχ. 20 lit Λίτρο 40 4,60 184,00 € 

36 

Λιπαντικό για Ψυγείο Κινητήρα 

Τεμαχιστή απορριμμάτων SRENDER  

τύπου νερό + Coolant Additive  
Δοχ. 20 lit Λίτρο 20 2,40 48,00 € 

37 

Λάδι για Υδραυλικό σύστημα τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER τα τύπου HV 

46   S
R

E
N

D
E

R
 

Bαρ. 210 

lit 
Λίτρο 350 4,10 1.435,00 € 

38 

Λιπαντικό για Πλανητικό Τροχών & 

Διαχωριστή Ταχυτήτων Τεμαχιστή 

απορριμμάτων SRENDER τύπου 

Βαλβολίνη                       SAE 85W-140  
Δοχ. 20 lit Λίτρο 40 3,80 152,00 € 

  
 

 Σύνολο 
51.987,06 € 

 

  
 

 Φ.Π.Α. 24% 12.476,89 € 

  
 

 Συνολική δαπάνη 64.463,95 € 

 

ΤΜΗΜΑ 9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ  (ΔΕΣ ΡΟΔΑ) 

Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ      

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 10W-40 PERFORMANCE Λίτρο 2.000 3,95 7.900,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 20W-50 Λίτρο 

                                                                                                                                  

3.000 2,99 8.970,00 € 

Λιπαντικά μηχανής πετρελαιοκινητήρων: 

τύπου SAE 15W-40 Λίτρο 4.000 2,99 11.960,00 € 

Λιπαντικά μηχανής βενζινοκινητήρων 

τύπου: SAE 20W-50 Λίτρο 50 2,99 149,50 € 

Υδραυλικά λάδια τύπου: (ISO) 68 Λίτρο 2.000 2,95 5.900,00 € 

Λάδι αυτόματης μετάδοσης (κιβώτια 

ταχυτήτων και υδραυλικών τιμονιών ): 

τύπου ΑΟΥΤΡΑΝ – DEXTRON III ή 

ανάλογου τύπου Λίτρο 3.000 3,40 10.200,00 € 

Γράσα ασβεστίου Λίτρο 400 2,95 1.180,00 € 

Γράσα λιθίου  Λίτρο 600 2,95 1.770,00 € 
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Υγρά ψυγείου Λίτρο 9.000 1,00 9.000,00 € 

Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρο 50 4,40 220,00 € 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80W-90 Λίτρο 1.000 2,95 2.950,00 € 

Διάλυμα AdBlue  Λίτρο 6.000 0,98 5.880,00 € 

Σύνολο    
 

66.079,50 € 

Φ.Π.Α. 24%    
 

15.859,08 € 

Συνολική δαπάνη    81.938,58 € 

Η προσφορά της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι το ποσοστό έκπτωσης είναι το 

ίδιο με τη περσινή σύμβαση και άρα κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο. 

  Η προσφορά της εταιρείας ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ είναι μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι η μελέτη 

συντάχθηκε με τις ίδιες ακριβώς τιμές που είχε συνταχθεί η μελέτη του 2016 που με τη σειρά της είχε 

συνταχθεί με βάση τις τιμές της σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος το 2015 για τα λιπαντικά και 

όλες οι τιμές τις προσφοράς είναι χαμηλότερες κατά περίπου 12% για τα λιπαντικά του τμήματος 2 

λιπαντικά οχημάτων Δήμου Ρόδου , κατά 10% για τα λιπαντικά του τμήματος 3 λιπαντικά 

μηχανημάτων έργου Δήμου Ρόδου και κατά 1,5% για τα λιπαντικά του τμήματος 9 λιπαντικά ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ. 

Άρα η προσφορά της εταιρείας  ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 

 

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 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ρόδου (τμήμα 1) στην 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών  (ΡΟΔΑ) (τμήμα 8) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με ποσοστό έκπτωσης 0,5% 

ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (τμήμα 

2)   στην εταιρεία εταιρείας  ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με  ποσό  46.079,70  € 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 57.138,83 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική γίνεται δε 

αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 που με τη σειρά της συντάχθηκε με βάση τις τιμές 

της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών Μηχανημάτων έργου ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ (τμήμα 3) στην εταιρεία ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με  ποσό  51.987,06 € 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 64.463,95 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που 

κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία 

με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 που με τη σειρά της συντάχθηκε 

με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου 

της Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών <<ΡΟΔΑ>> (τμήμα 9) στην εταιρεία ΕΛΒΙΓΚΡΟ 

ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με  ποσό 66.079,50  € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι 

συνολικά  81.938,58€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε 

αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει η ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ  το 2016   

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 4 (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη 

αμόλυβδης) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο 

λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 5 (πετρέλαιο θέρμανσης ) της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης 

προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα τμήμα 6 (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης 

και βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου 

«ΔΟΠΑΡ»  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα λιπαντικά τμήμα 7 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ»  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ. για τα καύσιμα της Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ» και τα λιπαντικά του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ»   χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 

παρ. 2α του Ν.4412/2016  διότι δε κατατέθηκε καμία προσφορά,  αφού προηγηθεί έγκριση από 

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 
Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/30466/27-04-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών,  

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

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

 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 με αριθ. 41/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 

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

  

Β)  Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού όπως παρακάτω: 
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  Για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Ρόδου (τμήμα 1) την εταιρεία με την επωνυμία: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

  Για την προμήθεια καυσίμων για τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών  (ΡΟΔΑ) (τμήμα 8) στην 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με ποσοστό έκπτωσης 0,5% ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤO ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΒΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ) 

 Για την προμήθεια λιπαντικών οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (τμήμα 2)   στην εταιρεία εταιρείας  

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με  ποσό  46.079,70  € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 57.138,83 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν μοναδική γίνεται δε αποδεκτή καθώς 

τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές 

της μελέτης του 2016 που με τη σειρά της συντάχθηκε με βάση τις τιμές της σύμβασης  που είχε 

υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015   

 Για την προμήθεια λιπαντικών Μηχανημάτων έργου ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (τμήμα 3) στην εταιρεία 

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με  ποσό  51.987,06 € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά 64.463,95 €  με Φ.Π.Α. 24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε 

αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της 

συντάχθηκε με τις τιμές της μελέτης του 2016 που με τη σειρά της συντάχθηκε με βάση τις τιμές της 

σύμβασης  που είχε υπογράψει ο Δήμος Ρόδου το 2015  

 Για τη προμήθεια λιπαντικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου της Δημοτική Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» (τμήμα 9) στην εταιρεία ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με  ποσό 66.079,50  € χωρίς Φ.Π.Α.  ήτοι συνολικά  81.938,58€ με Φ.Π.Α. 

24% καθώς ήταν μεν  μοναδική που κατέθεσε γίνεται δε αποδεκτή καθώς τούτες είναι μικρότερες 

από τις τιμές της μελέτης η οποία με τη σειρά της συντάχθηκε με τις τιμές συντάχθηκε με βάση τις 

τιμές της σύμβασης  που είχε υπογράψει η ΔΕΣ ΡΟΔΑ  το 2016.   

 

Γ) Εγκρίνει, επιπροσθέτως, τα κάτωθι: 

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 4 (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδης) 

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης 

προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα  τμήμα 5 (πετρέλαιο θέρμανσης ) της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα καύσιμα τμήμα 6 (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και 

βενζίνης αμόλυβδης ) του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ»  του 

Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να κηρύξει το διαγωνισμό για τα λιπαντικά τμήμα 7 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ»  του Δήμου Ρόδου άγονο λόγω μη κατάθεσης προσφοράς  

 Να ακολουθηθεί η διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης από το Δ.Σ. για τα καύσιμα της Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης   του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου 

«ΔΟΠΑΡ» και τα λιπαντικά του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου «ΔΟΠΑΡ»   

χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016  διότι δε 

κατατέθηκε καμία προσφορά,  αφού προηγηθεί έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

 

 

 



   

 19 

ΘΕΜΑ 6o                                                                         Απόφ. Αρ. 200/2017 (Α.Δ.Α: 7ΗΑΛΩ1Ρ-ΠΑΒ) 

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση έφεσης κατά της απόφασης υπ΄αρ. Α151/2017 του 1ου 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από αρ. 

κατάθ. ΠΡ 280/2014 προσφυγή της εταιρείας «MARITOUR A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ακυρώθηκε η υπ. Αρ. 1466/04-04-2014 πράξη ατομικής 

ειδοποίησης και υπ. Αρ. 4770/2014 και 4771/2014 εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους, με 

βάση τις αποφάσεις Δημάρχου Ρόδου 584,585,586,587/27-03-2014 συνολικού ύψους 55.486,06 ως 

οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. μετά προστίμου έτους 2011 

 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου με αρ. 2/30417/27-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/30417/270-04-2017 

γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικων μέσων. 

 Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκε  στις 24-04-2017 η  υπ’αρ.  Α151/2017 απόφαση  του Α΄ 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. καταθ. 

ΠΡ 280/2014 προσφυγή  της εταιρείας « MARITOUR Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  και ακυρώθηκε η υπ. αρ. 1466/04-04-2014 πράξη ατομικής ειδοποίησης και υπ. 

αρ. 4770/2014 και 4771/2014 εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους  , με βάση τις αποφάσεις 

Δημάρχου Ρόδου 584, 585, 586, 587/27-03-2014 συνολικού ύψους 55.486,06  ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 

μετά προστίμου  έτους 2011. 

 Η αιτιολογία των  απορρίψεων  είναι αντιγραφή των  υπ’αριθμ. 4504/2014 απόφασης της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό και ανίσχυρο.

  

      Όπως ειδικότερα στην απόφαση επισημαίνεται  « εφόσον η εγγραφή σε χρηματικό κατάλογο έγινε 

για φόρο που όσο ίσχυε η διάταξη που τον προέβλεπε κρίθηκε ως αντισυνταγματική και πλέον είναι 

νομοθετικά καταργημένη, παρέλκει η ταμειακή βεβαίωση όσων ποσών δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί» , 

όσον δε αφορά το πρόστιμο « καθόσον η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη κατά το μέρος του 

Δημοτικού φότρου Δωδεκανήσου είναι αυτεπαγγέλτως ακυρωτέα ως ανίσχυρη, η επιβολή βάσει αυτής, 

προστίμου μη υποβολής σχετικής δηλώσεως, πρέπει προεχόντως να ακυρωθεί εξαιτίας απώλειας πλέον 

του νομίμου ερείσματος της (παρβλ. ΣτΕ 796/2011. 4275/2009, 2658/2000)» 

     Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε νομοθετική ή νομολογιακή εξέλιξη που 

να θεμελιώνει λόγους εφέσεων και την άσκηση εφέσεων , γνωμοδοτούμε  για την μη άσκηση έφεσης , 

ούτως ώστε καθιστάμενης της   απόφασης   τελεσίδικης , να διαγραφούν οι ως άνω βεβαιώσεις, σε 

αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και όλων των άλλων γενικά και 

συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεώδορου) 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής ως εξής: 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Υπάρχει γνωμοδότηση του κ. Παπαγεωργίου για την μη άσκηση έφεσης. Όμως εδώ τα μέλη της Ο.Ε. 

θέλουν τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ασκήσουμε την έφεση αυτή. 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) 

Όπως έχω ενημερωθεί από τον εισηγητή των θεμάτων, είναι καθαρό τυπικό το θέμα η μη άσκηση 

εφέσεων, διότι ουδεμία έφεσης ευδοκιμεί, ταλαιπωρούνται οι πολίτες και θεωρούμε ότι το θέμα του 

ΔΗΦΟΔΩ εφόσον πρωτόδικα απορρίφθηκε, θα απορριφθεί και στο Εφετείο και έχει ληφθεί μία ενιαία 

γραμμή να μην ασκούνται εφέσεις σε αυτές τις χαμένες υποθέσεις. Πλειάδα αποφάσεων τέτοιων έχει 

ληφθεί από την Επιτροπή και θεωρούσε ο κ. Παπαγεωργίου ο εισηγητής ότι είναι και τυπικό το θέμα, ο 

οποίος έχει τώρα εκδίκαση κάτω και δεν μπορούσε να έρθει ενημερώθηκα εγώ και ήρθα να τον 

αντικαταστήσω. 
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ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Να κάνω μία ερώτηση εγώ; Έχει πάει μια υπόθεση έστω από όλες αυτές για έφεση; 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) 

Νομίζω ότι είχε εκδικαστεί έφεση και έχει απορριφθεί. Αλλά ο κ. Παπαγεωργίου τα γνωρίζει. Δεν το 

χειρίζομαι το αντικείμενο.  

 

ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Η εικασία ότι θα πάμε εφετείο και θα απορριφθούμε, υπάρχει μια απόφαση έστω ότι έχει απορριφθεί; 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) 

Εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ η οποία έχει εγκρίνει για το ΔΗΦΟΔΩ και με βάση αυτή την 

απόφαση πορεύονται και πρωτόδικα και προφανώς και κατά έφεση.  

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ) 

Εμείς υποχρεούμαστε ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την νομοθεσία εκτός και αν έχει 

αλλάξει, να εξαντλούμε όλα τα ένδικα μέσα, δηλαδή μέχρι το τέλος, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μας 

κατηγορήσει κάποιος;  

ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) 

Μόνο στις εργατικές δεν επιτρέπεται νωρίτερα. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Ούτε σε αυτό. Γενικά μιλάει ο κ. Κορωναίος. Με τον τελευταίο νόμο που έχει ψηφιστεί και έχει 

τροποποιήσει την διάταξη του Καλλικράτη δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση, λέει μόνο και υπάρχει 

εισήγηση του Σαλαμαστράκη για αυτό, αν θέλεις κάνεις και εφέσεις και συνεχίζεις παντού. Πριν ήταν 

υποχρεωτικό στις εργατικές διαφορές έπρεπε να πας μέχρι τέλους, τώρα ούτε και σε αυτό. Δηλαδή αν 

κερδίσει κάποιος πρωτόδικα τα 176 παράδειγμα συγκεκριμένο αν θέλεις θα κάνεις έφεση θα πάς μέχρι 

τον Άρειο Πάγο θα πας παντού, αν δεν θέλεις, αυτό καταργήθηκε και διατυπώθηκε διαφορετικά ο νόμος. 

Επειδή τώρα αυτό είναι γενικότερης φύσεως θέμα, στο συγκεκριμένο θέμα η ερώτηση είναι άλλη όταν 

υπάρχει μία γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κινδυνεύουν 

ταυτόχρονα; 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ) 

Δεν μπορεί κανείς να σας το αποκλείσει αυτό. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Οπότε ψηφίστε το ναι ή όχι; Άσκηση έφεσης ή όχι;  

ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Βρισκόμαστε εδώ όχι για να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, βρισκόμαστε εδώ για να δίνουμε ένα χέρι 

βοηθείας στην κοινωνία, αυτή την στιγμή βρισκόμαστε εδώ επίσης για να στηρίξουμε και το συμφέρον 

του Δήμου που εκπροσωπούμε το σύνολο της κοινωνίας. Έχουμε μία περίπτωση εδώ τώρα από έναν 

νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί, υπάρχουν αυτές οι προσφυγές οι δικαστικές τέλος πάντων διαμάχες που 

έχουν κερδιθεί από τους πολίτες, υπάρχει μια δευτεροβάθμια εξέταση του θέματος δικαστικά την οποία 

ερχόμαστε εμείς να την ψηφίζουμε βασιζόμενοι σε μία εικασία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, αν υπάρχει έστω 

μία περίπτωση που αποδεικνύει αυτήν την εικασία, ότι αν θα πάμε σε έφεση ο Δήμος θα χάσει και να 

γενικεύσουμε αυτό το πράγμα και να το παίρνουμε σαν αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπής, όταν 

έχουμε τέτοιου είδους αποφάσεις να ακολουθούμε αυτή την διαδικασία. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Να ζητήσουμε από τον κ. Παπαγεωργίου να μας απαντήσει. 

κ. Παπαγεωργίου τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρότι έχετε μέσα γραπτή εισήγηση, έχουν 

υποβάλλει κάποια ερωτήματα τα οποία θεωρώ εν μέρει εύλογα. Η ερώτηση είναι η εξής για να μην 

κουραζόμαστε, έχουμε ασκήσει έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης που δικαιώνει πολίτη όσο αφορά το 

ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και έχουμε κερδίσει ή έχουμε χάσει; 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

Το θέμα είναι μείζον μεγαλύτερης σημασίας από την έφεση, η υπόθεση έχει κριθεί μετά από Εφετείο 

στην ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, σε εναιρετικό βαθμό δηλαδή, σε ανώτατω βαθμό. Εμείς 

κερδίζαμε μέχρι και το 2014 και σε επίπεδο πρωτοδικείου και σε επίπεδο Εφετείου ο Δήμος δικαιωνόταν 

και έλεγαν η οι αποφάσεις ότι ο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. είναι συμβατός με το σύνταγμα, δεν παραβιάζει αρχές 
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ισότητας, δεν πειράζει όταν είναι σε άλλες περιοχές Δωδεκανήσου. Πήγε η υπόθεση αναιρετικά στο 3
ο
 

βαθμό Συμβουλίου Επικρατείας, κρίθηκε τόσο σοβαρό το θέμα και από τμήμα πήγε σε ολομέλεια και 

κρίθηκε ανίσχυρος πλήρως ο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., δηλαδή εξαρχής ήτανε ανίσχυρος, για λόγους ισότητας γιατί 

δεν είναι και σε άλλες νησιωτικές ή παραμεθόριες περιοχές και ως εκ τούτο η απόφαση της Ολομέλειας 

του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική από όλα τα δικαστήρια. Γιαυτό βγαίνουμε και καρμπόν όλες 

αποφάσεις. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση είναι βγήκε η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου που λέει είναι 

αντισυνταγματικός και παράνομος κτλ., πάει ένας πολίτης της Ρόδου και άσκησε τα ένδικα μέσα, 

πρωτόδικα κέρδισε, κατά αυτής της απόφασης έστω και μίας έχουμε πάει στο Εφετείο;  

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

Όχι. Γιατί πλέον η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου είναι δεσμευτική, θα χρεωθούμε και με 

δικαστική δαπάνη και επιπλέον έχει εκδοθεί και νόμος που καταργεί το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. με αιτιολογική 

έκθεση για λόγους ισότητας το καταργώ. Δηλαδή αναγνωρίζει και ο νομοθέτης ότι ήτανε 

αντισυνταγματικός ο νόμος. 

Όπως το σημειώνω και συνοπτικά στην εισήγηση μου το θέμα είναι ότι δεν έχει βγει ακόμη η διάταξη με 

την δυνατότητα να προβούμε σε διαγραφεί όλων αυτών των βεβαιώσεων σε ακύρωση τους, μας έχει 

έρθει μία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που είναι ήξεις αφίξεις, δηλαδή κατά 

περίπτωση να κρίνει το δημοτικό συμβούλιο αναλόγως αν υπάρχει δημοσιονομικό συμφέρον, αόριστες 

έννοιες που δεν βοηθάνε σε τίποτα. 

ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Η λογική αυτή που κουβεντιάζεται ότι είναι ήξεις αφίξεις, μήπως αν γινόταν έφεση; 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

Για την προστασία όλων μας και του εαυτού μου ακόμα όταν δικάζουμε αυτές τις υποθέσεις που και 

σήμερα,  δίνουμε αυτήν την γνωμοδότηση στο δικαστήριο. Δεν είναι επαρκής αυτή η γνωμάτευση, 

δηλαδή να καταλαβαίνεται με την απλή λογική δεν χρειάζεστε να είσαι νομικός ότι ύστερα από τις 

αποφάσεις του συμβουλίου Επικρατείας το δημοτικό συμβούλιο πλέον μπορεί να διαγράφει πλέον τους 

βεβαιωτικούς καταλόγους το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. όχι όμως συνολικά αλλά κατά περίπτωση εξετάζοντας αν 

υπάρχει δημοσιονομικό συμφέρον. Κάναμε ερώτημα τι εννοεί ο ποιητής κατά περίπτωση αν υπάρχει 

δημοσιονομικό συμφέρον, πως για τον Θεόδωρο έτσι και για τον Γιώργο αλλιώς; Δεν είναι σε θέση να 

μας απαντήσουν και κατώπιν αυτού και ψηφίσματος που έβγαλε η ΠΕΔ και έγγραφο που έστειλε ο 

δήμαρχος, ζητήσαμε με τροπολογία να είναι συνολική η διοικητική διαδικασία της διαγραφής. Έχει μπει 

στο νομοσχέδιο από πέρυσι. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Δεν λέει ο κ. Δράκος αυτό, λέει να κάνεις μία έφεση και συ πρέπει να απαντήσεις, δεύτερο αν δεν κάνεις 

έφεση με την γνωμοδότηση που έχεις δώσει εσύ όχι το Νομικό Συμβούλιο του κράτους κινδυνεύει κανείς 

εδώ με καταλογισμό;  

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 

Θεωρώ ότι η Έφεση μας δεν θα είναι επαρκείς και όσον αφορά το δεύτερο μέρος όχι γιατί  είμαι 

οχυρωμένος με απόφαση του δικαστηρίου, ενώ δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε σε έναν που δεν έχει 

απόφαση δικαστηρίου. Αυτά που λέω για το σύνταγμα για τον καταργημένο νόμο τα λέει πλέον και η 

δικαστική απόφαση έστω πρωτόδικη, δικαστής που βασίζεται στο συμβούλιο Επικρατείας.  

Η άποψη μου είναι ότι ούτε 1% δεν υπάρχει περίπτωση σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του κράτους ότι το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διαγράφει κατά περίπτωση 

δημοσιονομικού συμφέροντος τα βεβαιωθέντα τέλη, αυτή η γνωμοδότηση δεν είναι επαρκής ούτος ώστε 

να κάνει έφεση ο Δήμος και πάνω σε αυτή να θεμελιώσει λόγους εφέσεως. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Ψηφίζουμε για το θέματα 6 & 7;  

ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Ψηφίζω βασιζόμενος στα λόγια του Νομικού Συμβούλου, στην διαβεβαίωση του ότι και να γινόταν 

έφεση ήτανε χαμένη υπόθεση. 

 



   

 22 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/30417/27-04-2017 γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου 

Παπαγεωργίου Θεόδωρου   

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

    Τη μη άσκηση έφεσης στην υπ΄αριθμ.  Α151/2017 απόφαση  του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. καταθ. ΠΡ 280/2014 προσφυγή  της 

εταιρείας « MARITOUR Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  και 

ακυρώθηκε η υπ. αρ. 1466/04-04-2014 πράξη ατομικής ειδοποίησης και υπ. αρ. 4770/2014 και 

4771/2014 εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους, με βάση τις αποφάσεις Δημάρχου Ρόδου 584, 585, 

586, 587/27-03-2014 συνολικού ύψους 55.486,06  ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. μετά προστίμου  έτους 2011,  

ούτως ώστε καθιστάμενης της   απόφασης   τελεσίδικης, να διαγραφούν οι ως άνω βεβαιώσεις, σε 

αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και όλων των άλλων γενικά και 

συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.  

 Η αιτιολογία της μη άσκησης έφεσης είναι αντιγραφή της  υπ’αριθμ. 4504/2014 απόφασης της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό και ανίσχυρο.

  

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                            Απόφ. Αρ.201/2017 (Α.Δ.Α: ΩΡΖΜΩ1Ρ-39Σ) 

Λήψη απόφασης για την μη άσκηση έφεσης κατά της απόφασης υπ΄αρ. Α152/2017 του 1ου 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η από αρ. 

κατάθ. ΠΡ 306/2014 προσφυγή του Γεωργίου Ιωαννίδη και ακυρώθηκε η υπ. Αρ. 742/04-04-2014 

πράξη ατομικής ειδοποίησης και υπ. Αρ. 4770/2014 και 4771/2014 εγγραφές στους χρηματικούς 

καταλόγους, με βάση τις αποφάσεις Δημάρχου Ρόδου 584,585,586,587/27-03-2014 συνολικού ύψους 

1.856,19€ ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. μετά προστίμου έτους 2011 

 

(Γνωμάτευση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου με αρ. 2/31163./28-04-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/31163/28-04-2017 

γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ένδικων μέσων. 

 Στο Δήμο Ρόδου κοινοποιήθηκε  στις 26-04-2017 η  υπ’αρ.  Α152/2017 απόφαση  του Α΄ 

Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. καταθ. 

ΠΡ 306/2014 προσφυγή  του Γεωργίου Ιωαννίδη  και ακυρώθηκε η υπ. αρ.742/04-04-2014 πράξη 

ατομικής ειδοποίησης και υπ. αρ. 4770/2014 και 4771/2014 εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους  , 

με βάση τις αποφάσεις Δημάρχου Ρόδου 584, 585, 586, 587/27-03-2014 συνολικού ύψους με 1.856,19  

ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. μετά προστίμου  έτους 2011. 

 Η αιτιολογία των  απορρίψεων  είναι αντιγραφή των  υπ’αριθμ. 4504-05/2014 αποφάσεων  της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν το φόρο αντισυνταγματικό και ανίσχυρο.

  Όπως ειδικότερα στις αποφάσεις  επισημαίνεται  « εφόσον η εγγραφή σε χρηματικό κατάλογο 

έγινε για φόρο που όσο ίσχυε η διάταξη που τον προέβλεπε κρίθηκε ως αντισυνταγματική και πλέον 

είναι νομοθετικά καταργημένη, παρέλκει η ταμειακή βεβαίωση όσων ποσών δεν έχουν ακόμη 

εισπραχθεί» , όσον δε αφορά το πρόστιμο « καθόσον η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη κατά το μέρος 

του Δημοτικού φότρου Δωδεκανήσου είναι αυτεπαγγέλτως ακυρωτέα ως ανίσχυρη, η επιβολή βάσει 

αυτής, προστίμου μη υποβολής σχετικής δηλώσεως, πρέπει προεχόντως να ακυρωθεί εξαιτίας απώλειας 

πλέον του νομίμου ερείσματος της (παρβλ. ΣτΕ 796/2011. 4275/2009, 2658/2000)» 

     Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε νομοθετική ή νομολογιακή εξέλιξη που 

να θεμελιώνει λόγους εφέσεων και την άσκηση εφέσεων , γνωμοδοτούμε  για την μη άσκηση έφεσης , 

ούτως ώστε καθιστάμενης της   απόφασης   τελεσίδικης , να διαγραφούν οι ως άνω βεβαιώσεις, σε 
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αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και όλων των άλλων γενικά και 

συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεώδορου) 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/31163/28-04-2017 γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου 

Παπαγεωργίου Θεόδωρου   

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

    Τη μη άσκηση έφεσης στην  υπ’αρ.  Α152/2017 απόφαση  του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. καταθ. ΠΡ 306/2014 προσφυγή  του 

Γεωργίου Ιωαννίδη  και ακυρώθηκε η υπ. αρ.742/04-04-2014 πράξη ατομικής ειδοποίησης και υπ. αρ. 

4770/2014 και 4771/2014 εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους  , με βάση τις αποφάσεις Δημάρχου 

Ρόδου 584, 585, 586, 587/27-03-2014 συνολικού ύψους με 1.856,19  ως οφειλή ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. μετά 

προστίμου  έτους 2011,  ούτως ώστε καθιστάμενης της   απόφασης   τελεσίδικης, να διαγραφούν οι ως 

άνω βεβαιώσεις, σε αναμονή της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την διαγραφή και όλων των άλλων 

γενικά και συνολικά βεβαιώσεων ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.  

 Η αιτιολογία της μη άσκησης έφεσης είναι αντιγραφή της  υπ’αριθμ. 4504/2014 απόφασης της 

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε το φόρο αντισυνταγματικό και ανίσχυρο.

  

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                              Απόφ. Αρ. 202/2017 (Α.Δ.Α: 7ΣΓ2Ω1Ρ-ΞΘ1) 

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

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/29623/25-04-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/29623/25-04-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ:Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /29113 / 24-4-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

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

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

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/4/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

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

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

δ) Την υπ. αρ. 16/28380 /20-4-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

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

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

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.           

  3) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1) Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

  2)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.              

  3)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

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

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/29628/25-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό  διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση 

φθορών οδοστρωμάτων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.   

Β)  Ορίζει τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη 

1) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         
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2) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.           

3) Μεταξωτός Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1) Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

  2)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.              

  3)  Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.     

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                                             Απόφ. Αρ. 203/2017 (Α.Δ.Α: ΩΥ7ΣΩ1Ρ-Ω31) 

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

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση σχολικών 

μονάδων εκτός Πόλεως Ρόδου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 131.900,00€ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/29628/25-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/29628/25-04-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 29108 / 24-4-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

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

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

 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 131.900 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/4/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

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

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

δ) Την υπ. αρ. 16/28380 /20-4-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

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

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

  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  » με προϋπολογισμό 131.900 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 
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     Τακτικά Μέλη  

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

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

  3)   Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.               

  2)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.             

  3)    Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

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

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/29628/25-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό  διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 131.900 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

Β)  Ορίζει τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη 

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

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

3)   Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

 Αναπληρωματικά μέλη 

 1)  Χατζηνικόλας Αντώνιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.               

 2)   Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.             

 3)    Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό 

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                                          Απόφ. Αρ. 204/2017 (Α.Δ.Α: 6ΦΠΩΩ1Ρ-ΡΓΛ) 

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

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων 

στην Δ.Κ. Ασκληπιείου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/29632/25-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/29632/25-04-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /29107/ 24-4-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

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

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

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/4/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

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

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

δ) Την υπ. αρ. 16/28380 /20-4-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

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

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

  «BEΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.           

  3)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.    
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  2)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.              

  3)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

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

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

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

  

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αριθμ. 2/29632/25-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό  διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου  «BEΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.        

Β)  Ορίζει τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη 

1) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  ( Πρόεδρος )                                         

2) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.           

3)  Διακολιός Βασίλειος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

 Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Λαός Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.    

2)  Βασιλώττος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.              

3)   Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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ΘΕΜΑ 11o                                                                            Απόφ. Αρ. 205/2017 (Α.Δ.Α. :Ω781Ω1Ρ-ΙΙΖ) 

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

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου 

και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.000,00€ με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/29634/25-04-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/29634/25-04-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 / 29123 / 24-4-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

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

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

 « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ   » με 

προϋπολογισμό 69.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/4/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

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

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

δ) Την υπ. αρ. 16/28380 /20-4-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

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

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

  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ  » με 

προϋπολογισμό 69.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   ( Πρόεδρος )                                         

2)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.          

  3)   Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

  2)  Ορφανός Αντώνιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.               

  3)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 
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Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

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

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αριθμ. 2/29634/25-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό  διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου   « ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ   » με προϋπολογισμό 

69.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

Β)  Ορίζει τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη 

1)  Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   ( Πρόεδρος )                                         

2)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.          

3)   Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.  

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.            

  2)  Ορφανός Αντώνιος,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.               

  3)  Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                                            Απόφ. Αρ.206/2017 (Α.Δ.Α: 7ΙΝΗΩ1Ρ-0ΚΠ)       

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

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου 

περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δ.Κ. Αφάντου»  

ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/29638/25-04-2017) 

                                       

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/29638/25-04-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   
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«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /29111/ 24-4-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

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

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

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/4/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

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

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

δ) Την υπ. αρ. 16/28380 /20-4-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

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

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

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Ορφανός Αντώνιος ,Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Σαρακίνης Κοσμάς ,Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.          

3)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

    Αναπληρωματικά μέλη 

  1) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.              

  3)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

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

Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

3)  Φιλήμων Πλιώτας , Εργοδηγός,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   & Υποδομών. 
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Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την υπ’ αριθμ. 2/29638/25-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό  διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου   

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

Β)  Ορίζει τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη 

1)  Ορφανός Αντώνιος ,Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)  Σαρακίνης Κοσμάς ,Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.          

3)   Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1) Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.   

  2)  Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.              

  3)  Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                                            Απόφ. Αρ. 207/2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ62Ω1Ρ-7Δ2) 

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

για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων Δ.Κ. Κρεμαστής»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/29644/25-04-2017) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/29644/25-04-2017 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16 /29110/ 24-4-2017  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής 
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διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ» με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα 24/4/2017 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

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

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

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

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

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

δ) Την υπ. αρ. 16/28380 /20-4-2017 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

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

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

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ » με προϋπολογισμό 

74.400 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

     Τακτικά Μέλη  

1)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   ( Πρόεδρος )                                         

2)   Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

3)   Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  

    Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      

2)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

3)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

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

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

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

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

Υποδομών.     

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

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 2/29644/25-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών     

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 



   

 34 

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

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

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό  διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου   « 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ  » με προϋπολογισμό 

74.400 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.        

  Β)  Ορίζει τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

Τακτικά Μέλη 

1)  Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   ( Πρόεδρος )                                         

2)   Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

  3)   Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.  

 Αναπληρωματικά μέλη 

  1)  Κεφάλα Βασιλεία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.      

  2)  Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                     

  3)  Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.   

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

μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                                            Απόφ. Αρ. 208/2017 (Α.Δ.Α: 7ΙΚΑΩ1Ρ-57Θ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000,00 

ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/30012/24-04-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/30012/26.04.2017, δια της προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «Αποκατάσταση φορών οδοστρωμάτων» του Δήμου Ρόδου», έτους 2017, ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

  Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 30-

7333.0088 και πίστωση  # 60.000# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του θέματος.» 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

 κ Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

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

για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/30012/26-04-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και 

Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ » του Δήμου Ρόδου έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

iΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΑΑ ππ οο κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   φφ θθ οο ρρ ώώ νν   οο δδ οο σσ ττ ρρ ωω μμ άά ττ ωω νν  

Εκτιμώμενης αξίας  48.387,10 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Πίνακας Περιεχομένων 
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Άρθρο 5 
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Άρθρο 9 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 11 
Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά  

του έργου 
 

Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  

Άρθρο 13 Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών  

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης   

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής   

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)  

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου   

Άρθρο 17
Α
 Έκδοση εγγυητικών  

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών  

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Άρθρο 23 Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής  

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς   

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
ii
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Οδός : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες: : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκουση-κ. Διαμαντής 

 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την               

              ημέρα               και ώρα               και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 iii

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - 

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον 

ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 

καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
iv
 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την                 

/2017 . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 

ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόμενο
v
 
vi
. 

  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την                          /2017
vii

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν 
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σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο την                           

/2017 
viii

. 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
ix
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
x
 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 
 

4.1.Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
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α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα 

και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
xi
, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής
xii

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια
xiii

, 
xiv

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά 

τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 

κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και 

υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
xv

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
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υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  

15 ημερών,
xvi

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
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ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί 

αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 

1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

 

4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα  345 έως 374). 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  

ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

             Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
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6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  

και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της 

χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

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

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

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον 

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση 

του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

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

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

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
xx

 

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

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xxi

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 

όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 

νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.  
xxii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xxiii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ.πρωτ.  467/27-1-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/466 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση 

που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του 

π.δ 80/2016 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων » 
  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  48.387,10 Ευρώ και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών 35.556,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.400,08€ 

Απρόβλεπτα
xxv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

6.293,41 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
xxvi

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 137,61€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Δ.Ε Ρόδου 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

Ν.3669/2008 . 

Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση τοπικών φθορών 

(λακκουβών) και ανακατασκευή μικρών σποραδικών τμημάτων οδοστρωμάτων στα οποία 

παρατηρούνται φθορές και ανωμαλίες, καθώς και η ανακατασκευή μικρών σποραδικών 

τμημάτων πεζοδρομίων της πόλης μας. Αναλυτικότερα προβλέπονται:  

α) Χωματουργικές εργασίες για την εκσκαφή, καθαίρεση, απόξεση τοπικών φθορών σε 

οδοστρώματα και πεζοδρόμια 

β) Τεχνικά Έργα για την αποκατάσταση με σκυρόδεμα ή άλλα υλικά πλακοστρώσεων 

γ) Οδοστρωσία για την κατασκευή υποκείμενων στρώσεων με αδρανή υλικά 

δ) Ασφαλτικά για την αποκατάσταση με ασφαλτόμιγμα τοπικών φθορών σε οδοστρώματα 

της πόλης μας.  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 

132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
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Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 

τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία 

μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών 

ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
xxvii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 του 

ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
xxviii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
xxix

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 967,74 ευρώ. 
xxx

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι                                                         

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
xxxi

 

16.1 ΔΕΝ 
xxxii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
xxxiii

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

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

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

χωρίς ΦΠΑ. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας.
xxxiv

 

 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
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συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
xxxv

ορίζεται η                 , ημέρα                 

.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
xxxvi

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται  σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση 

του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στον Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και 

άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα  Νομαρχιακά 

Μητρώα  . 
xxxvii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
xxxviii,
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21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
xxxix

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να 

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονομικού φορέα, 

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

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

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xl    

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
xli

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
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22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 

παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
xlii

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 

20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 6669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
xliii

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 

ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για 

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις 

που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία 

εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
xliv

 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του 

άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
xlv 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

4. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 
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εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

5. ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 

στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 

προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης 

σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 

έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. 

ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 

βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
xlvi

 

στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, καθώς και των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα  

Νομαρχιακά Μητρώα.   
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 

 είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

] 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 

από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά τα. αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα 

κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
xlvii

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει 

η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 

για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
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5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
xlviii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
xlix

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
l
 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 

υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
li
 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικός ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων  φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
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24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 

2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 

95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.275/10-4-

2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.   
 
Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 

31/2017 (ΑΔΑ:  7ΗΒΤΩ1Ρ-ΨΓΛ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7333.0088, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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ΘΕΜΑ 15o                                                                          Απόφ. Αρ. 209/2017 (Α.Δ.Α: ΩΚΛΛΩ1Ρ-ΒΥΣ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΡΗΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 69.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/30014/26-04-2017) 

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/30014/26.04.2017, δια της προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» του Δήμου Ρόδου», ως 

εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

 Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ                 

ΚΡΗΤΙΚΑ» με προϋπολογισμό 69.000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 στον Κ.Α.: 30-7333.0076 και πίστωση  # 69.000# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του θέματος.» 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών  

 κ Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

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

για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/30014/26-04-2017 της Δ/νσης των Τεχνικών Έργων και 

Υπηρεσιών  Δήμου Ρόδου,  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
 Την απόφαση ανάληψη  υποχρέωσης του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ» του Δήμου Ρόδου, ως κατωτέρω: 

lii
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

ΒΒ ΕΕ ΛΛ ΤΤ ΙΙ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΥΥ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΠΠ ΕΕ ΖΖ ΟΟ ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΧΧ ΗΗ   ΚΚ ΡΡ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  

Εκτιμώμενης αξίας  55.645,16€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και καλεί  τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.  
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
liii

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ 

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκούση- Κος. Διαμαντής 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ την 

………….ημέρα ………………….. και ώρα 10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 liv

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - 

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον 

ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 

καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
lv
 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 

……………………. . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 

ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόμενο
lvi

 
lvii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lviii

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …/…/…
lix
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Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ - ΡΟΔΟΣ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ….. 
για το έργο : «ΒΒ ΕΕ ΛΛ ΤΤ ΙΙ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΥΥ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΠΠ ΕΕ ΖΖ ΟΟ ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΧΧ ΗΗ   ΚΚ ΡΡ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  » 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
lx
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
lxi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

4.1. Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 

την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
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μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα 

και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
lxii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής
lxiii

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια
lxiv

, 
lxv

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά 

τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 

κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και 

υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 

του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
lxvi

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  

15 ημερών,
lxvii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
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και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
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ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί 

αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
lxix

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

 

4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).  

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  

ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

  Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  

και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της 

χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

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

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

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον 

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση 

του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
lxx

 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει , 

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

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
lxxi

 

 

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

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lxxii

, καθώς και λοιπές 
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διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 

όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 

νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  
lxxiii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxxiv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Απόφαση με αρ.πρωτ.  842/02-01-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 

το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.  Α/832 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 

της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε 

περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
lxxv

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΒΒ ΕΕ ΛΛ ΤΤ ΙΙ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   ΟΟ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΥΥ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΠΠ ΕΕ ΖΖ ΟΟ ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΧΧ ΗΗ   ΚΚ ΡΡ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ » 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 55.645,16€  Ευρώ και αναλύεται 

σε: 

Δαπάνη Εργασιών 40.496,90€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.289,44€. 

Απρόβλεπτα
lxxvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.167,95€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
lxxvii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 690,87€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Παράκτιο τμήμα οδικού δικτύου οικισμού Κρητικών στην Δ.Ε Ιαλυσού και οδός Δελμούζου 

Ρόδος στη Δ.Ε Ρόδου. 
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11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 Το έργο ανήκει στις κατηγορίες  ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

-Χωματουργικά που αφορούν καθαιρέσεις, εκσκαφές και υλικά βάσης για την κατασκευή 

τεχνικών έργων. 

-Τεχνικά έργα που αφορούν την κατασκευή νέων κρασπέδων, σκυροδέματα και νέα φρεάτια 

απορροής ομβρίων στα Κρητικά.  

-Ασφαλτικά που σκοπό έχουν την αποκατάσταση σε τμήματα φθαρμένων παλιών  

ασφαλτοστρώσεων . 

-Σήμανση –Ασφάλεια που αφορά στηθαία ασφαλείας, σήματα και Διαγραμμίσεις . 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 

132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 

τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία 

μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών 

ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
lxxviii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου  117 του 

ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
lxxix

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxx

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.112,90 ευρώ. 
lxxxi

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι  

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
lxxxii

 

16.1 ΔΕΝ 
lxxxiii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
lxxxiv

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

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

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

χωρίς ΦΠΑ. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται .
lxxxv

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά  τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
lxxxvi

ορίζεται η ………….……, ημέρα 

……….......... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
lxxxvii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση 
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του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται  στην Α1  τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟ ΙΪΑΣ και στην Α1  τάξη και 

άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  καθώς και οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 

Μητρώα
lxxxviii

και που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
lxxxix,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
xc

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να 

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xci 

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
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σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
xcii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 

στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 

παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
xciii

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 

20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
xciv

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
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Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 

ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για 

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις 

που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία 

εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
xcv

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του 

άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
xcvi 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

6. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

7. ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 

στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 

προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης 

σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 

έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. 

ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 

βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
xcvii

 

στην Α1  τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην Α1  τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  

καθώς και οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων συνοδευόμενη από (α) 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 

ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς  είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο 

εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

 (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 

από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 

δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα 

κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
xcviii

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει 

η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
xcix

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
c
 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
ci
 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 

υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).
cii

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής   χωρίς 

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 

από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 

2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 

95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 208/2017  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

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

Ορθή Επανάληψη 71/2017 (ΑΔΑ:  Ψ4Υ5Ω1Ρ-ΩΦΗ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο 

σχετικό Κ.Α. 30-7333.0076, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, 

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

2/100018/0026/2016.  

 
 

ΘΕΜΑ 16o                                                                              Απόφ. Αρ. 210/2017 (Α.Δ.Α: 6ΓΔΙΩ1Ρ-084) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/30565/27-04-2017) 

 

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

έργου με τίτλο «Επισκευές Σχολικών Κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται 

το 1
ο
 Πρακτικό (24/04/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

16/30565/27-04-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

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

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία « ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  : 52,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  : 52,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 52,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 52,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 51,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 52,00% 

και ποσό προσφοράς 23.490,18 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,372%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 17.310,37 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.115,87 

Σύνολο Ι : 20.426,24 

Απρόβλεπτα 15% : 3.063,94 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 23.490,18 

  

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

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. », 

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

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

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147)) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 59.900,00 € (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α) 

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

24 του μηνός Απριλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/24913/4-4-2017, 

ΑΔΑ: 75Γ1ΩΡ-ΦΕΓ, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε. &Υ. Ρόδου ως 

Πρόεδρος   

2) Χατζή Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε. &Υ. Ρόδου , ως μέλος, 

3) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ.Τ.Ε. &Υ. Ρόδου , ως μέλος, 

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

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 78/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 109/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και 

Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως 

Ρόδου», Προϋπ: 59.900,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

1 ΡΕΪΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

5 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε. 

7 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 

οποίο περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

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

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, 

έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

1 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 

2 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 

3 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 

5 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

6 VAST MAKE ΙΚΕ 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς 

κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα 

με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο 

εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   
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Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων 

στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 

μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των οικονομικών προσφορών. 

Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της 

εγγυητικής επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.   

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

   ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.  λόγω ότι: 

-  στο “Μέρος IΙ:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα” του ΤΕΥΔ  δεν συμπληρώθηκαν οι 

κατηγορίες του πτυχίου και οι τάξεις τους (άρθρο 4.1 παραπομπή 14 της διακήρυξης). 

- στο “Μέρος IΙΙ:Λόγοι αποκλεισμού” στην σελ. 13 του ΤΕΥΔ  δεν συμπληρώθηκαν στο τελευταίο πεδίο 

του τμήματος Γ με ναι η όχι . 

- στο “Μέρος VI:Τελικές δηλώσεις”  έχει διορθώσεις με διορθωτικό.  

Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  λόγω ότι στο “Μέρος IΙ:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα” του 

ΤΕΥΔ  δεν συμπληρώθηκαν ο αριθμός του πτυχίου, οι κατηγορίες του και οι τάξεις τους (άρθρο 4.1 

παραπομπή 14 της διακήρυξης). 

 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. λόγω ότι στο “Μέρος IΙ:Πληροφορίες σχετικά 

με τον οικονομικό φορέα” του ΤΕΥΔ  δεν συμπληρώθηκαν οι κατηγορίες του πτυχίου και οι τάξεις τους 

(άρθρο 4.1 παραπομπή 14 της διακήρυξης). 

ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω ότι στο “Μέρος IΙ:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα” του ΤΕΥΔ  δεν συμπληρώθηκαν οι κατηγορίες του πτυχίου και οι τάξεις τους (άρθρο 4.1 

παραπομπή 14 της διακήρυξης). 

Με το υπ’αρ. 16/29505/24-04-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

των συμμετεχόντων. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 25-04-2017 (το υπ’αρ. 160/25-

04-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσίας επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί 

στην Αθήνα,  οπότε σήμερα 27/04/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  52% , ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 52%, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 52%, 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 52%, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 51%, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

52% και ποσό προσφοράς 20.426,24 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  51,372 %.» 

                       

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

http://www.tsmede.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 20.426,24 51,372% 

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 20.493,97 51,211% 

3 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 22.262,77 47,000% 

4 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23.474,70 44,115% 

5 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 23.615,53 43,780% 

6 ΡΕΪΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 24.363,02 42,000% 

7 VAST MAKE ΙΚΕ 28.079,78 33,152% 

8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε. 28.462,17 32,241% 

9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε. 31.663,35 24,620% 

 
Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/30565/27.04.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Επισκευές κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 109/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

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

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

  

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

επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  : 52,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  : 52,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : 52,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : 52,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ : 51,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 52,00% 

 

και ποσό προσφοράς 23.490,18 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,372%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 17.310,37 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.115,87 

Σύνολο Ι : 20.426,24 

Απρόβλεπτα 15% : 3.063,94 

Αναθεώρηση : 0,00 

Σύνολο ΙΙ : 23.490,18 
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ΘΕΜΑ 17o                                                                         Απόφ. Αρ. 211/2017 (Α.Δ.Α: 7ΧΣΠΩ1Ρ-ΓΘΤ) 

Έγκριση για την προσωρινή παραλαβή της μελέτης «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομίας με αρ. πρωτ.: 873/25.04.2017 ΟΙΚ) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/873/2017 εισήγηση της 

Δ/νσης  Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και Εφαρμογών.   

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής ως εξής: 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Έγκριση για την προσωρινή παραλαβή της μελέτης «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Κάτι συμβαίνει εδώ αλλού υπάρχει Αφάντου και αλλού Καλλιθέας. 

Τελικά αφορά το θέμα της Καλλιθέας και όχι Αφάντου. 

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ) 

Αν είναι Καλλιθέας θέλω να την δω. Εγώ δεν το ψηφίζω. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Αυτό είναι για να πληρωθεί ο άνθρωπος, ο κ. Ψυλλάκης διαφωνεί γενικώς με το γενικό πολεοδομικό 

σχέδιο της Καλλιθέας όπως αυτό έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εκπονείται. 

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ) 

Το έχω ξαναπεί και σε περασμένη οικονομική επιτροπή που είχε έρθει το θέμα αλλά και τώρα, είμαι 

κάθετα αντίθετος, διότι θεωρώ όταν περάσει αυτό το σχέδιο για την ιδιωτική πολεοδόμηση γενικά ο 

συντελεστής δόμησης στην γύρω περιοχή θα ζημιώσει τους υπόλοιπους κάτοικους της περιοχής. Και για 

τον λόγω αυτό  δεν το ψηφίζω το θέμα. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Κοιτάξτε υπάρχει μία συμβιβαστική πρόταση, η υπηρεσία εδώ σου στέλνει για να πληρωθεί ο μελετητής 

εντάξει. Η ερώτηση είναι αυτή. Η το αποσύρουμε και συζητιέται σε επίπεδο δημοτικής αρχής επειδή έχει 

πολιτικές προεκτάσεις, ή εμείς σαν οικονομική επιτροπής απλά ψηφίζουμε να πληρωθεί ο άνθρωπος. 

Τώρα αν αυτό είναι δεσμευτικό, δηλαδή αν πληρωθεί ο άνθρωπος  που ούτως η άλλως θα πληρωθεί, 

αυτός έκανε εργασία. 

Λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε για να πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος, έχουν κάνει αρκετά λάθη τα οποία θα 

φτιάξουν, από το 2015 ξεκίνησε. Να αποσυρθεί το θέμα και να επανέλθει διορθωμένο. Λοιπόν 

μειοψηφούντος του Βασίλη Ψυλλάκη αποσύρουμε το θέμα. 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την   με αρ. πρωτ.: 2/873/2017 εισήγηση της Δ/νσης  Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Μελετών και 

Εφαρμογών.   

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Αποσύρει το ανωτέρω θέμα από την ημερήσια διάταξη για το λόγο  ότι δεν παρίσταται υπηρεσιακός 

παράγοντας από την διεύθυνση που έκανε την εισήγηση για να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρατηρήθηκαν λάθη στη μελέτη τα οποία πρέπει να διορθωθούν.  
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ΘΕΜΑ 18o                                                                          Απόφ. Αρ. 212/2017 (Α.Δ.Α: 6ΓΒΑΩ1Ρ-ΒΘΨ) 

Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», χωρίς τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 

 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  με αρ. πρωτ.: 2/31133/28.04.2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/31133/28-4-2017 εισήγηση 

της Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

Γιατί την επαναλαμβάνουμε; Έχει γίνει η δημοπρασία αυτή; τι σημαίνει μερικώς;  

Λοιπόν αποσύρεται το θέμα να έρθουν να μας εξηγήσουν. 

Η κ. Παρασκευοπούλου που το εισηγείται έπρεπε να ήταν εδώ. Πρέπει να μας πει τι έχει γίνει. 

Διότι αν το δημοτικό συμβούλιο έχει εγκρίνει αυτήν την μελέτη θα έπρεπε να περάσει ξανά από το 

δημοτικό συμβούλιο όχι από μας εδώ.  

Μέσα στην μελέτη υπάρχει και το τιμολόγιο της μελέτης αν το λάθος είναι στα απρόβλεπτα, θα πρέπει να 

πάει ξανά στο δημοτικό συμβούλιο. Να αποσυρθεί και να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

 Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την   με αρ. πρωτ.: 2/31133/28-4-2017 εισήγηση της Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

   Αποσύρει το ανωτέρω θέμα από την ημερήσια διάταξη για το λόγο  ότι δεν παρίσταται υπηρεσιακός 

παράγοντας από την διεύθυνση που έκανε την εισήγηση για να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

 

ΘΕΜΑ 1o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                         Απόφ. Αρ.213 /2017 (Α.Δ.Α.: ΩΦ3ΠΩ1Ρ-9ΣΜ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017»  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών με αρ. πρωτ. 2/31339/02-05-2017) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 2/31339/02.05.2017, δια της οποίας κοινοποιείται η 

μελέτη και προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2017, ως εξής: 

 

«Θέμα: Κατάρτιση όρων και Έγκριση μελέτης, για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για τη «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων» έτους 2017 

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για 

την  προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2017» 

 

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

 

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

για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/31339/02-05-2017 του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

Το άρθρο 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 άρθρου 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”, 

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. 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. 
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Την απόφαση 287 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη με τη 

διαδικασία του δημόσιου  ανοικτού διαγωνισμού  για τη προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου,. 

Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 811/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

Το προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. 

10-6671.0001, 15-6671.0001, 20-6671.0001, 30-6671.0001, 35-6671.0001, 40-6671.0001, 70-6671.0001, 

20-6672.0001, 30-6672.0001, 35-6672.0001, 40-6672.0001, 70-6672.0001 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00 €, 2.000,00€, 5.000,00€, 5.000,00€, 2.000,00€, 1.000,00€, 50.000,00€, 

5.000,00€, 10.000,00€, 2.000,00€, 57.000,00€, 5.000,00€ αντίστοιχα. 

Τις αποφάσεις αναλήψεις υποχρεώσεις του Δήμου στους ανωτέρω κωδικούς. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών 

μηχανημάτων  του Δήμου Ρόδου έτους 2017», ως κατωτέρω: 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ τους ΕΞΗΣ 

ΟΡΟΥΣ: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  troxaioyliko@rhodes.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Ρόδου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.rhodes.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους για το Δήμο Ρόδου  

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει τους κάτωθι  Κ.Α. : 10-6671.0001, 15-6671.0001, 20-6671.0001, 

30-6671.0001, 35-6671.0001, 40-6671.0001, 70-6671.0001, 20-6672.0001, 30-6672.0001, 35-6672.0001,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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40-6672.0001 και 70-6672.0001: όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 2.000,00 €, 2.000,00 €, 5.000,00 

€, 5.000,00 €, 2.000,00 €, 1.000,00 €, 50.000,00 €, 5.000,00€, 10.000,00€, 5.000,00 €, 2.000,00€,  και  

57.000,00 € αντίστοιχα του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2017 και έχουν γίνει οι σχετικές 

αναλήψεις υποχρέωσης.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου.  

  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 34350000-5  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα  

ΤΜΗΜΑ 1 : <<ελαστικα μεταφορικων μέσων  : , εκτιμώμενης αξίας 53.978,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2  : <<ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ >>, εκτιμώμενης αξίας 63.624,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24% 

 

 Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα με την απαραίτητη προϋπόθεση να 

περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών  του τμήματος. 

 

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια 

είκοσι έξι  ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτά  (145.826,48 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % 

προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (117.602,00 €) εκατόν δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια δύο   λεπτά χωρίς   

ΦΠΑ :24%. 

 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2017  

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί 

έως έξι  (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς 

τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

Βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος ,  όπως αναφέρονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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 άρθρου 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»,  

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

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

άλλες διατάξεις”, 

του 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. 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 287/26-04-2017 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη και τη 

διενέργεια με ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 

έργου του Δήμου Ρόδου. 

Την απόφαση ……../2017 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης  

Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 811/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

Το προϋπολογισμό του Δήμου  

Τις αποφάσεις αναλήψεων υποχρέωσης του Δήμου  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……./……./2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την ……..η του μηνος …………………. 2017 ημέρα …………. και ώρα ……….μ.μ. 

  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : ……… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

Σε δυο οικονομικές πανελλήνιας κυκλοφορίας  

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.rhodes.gr  στην διαδρομή: προκηρύξεις ► διαγωνισμοί έργων και προμηθειών ► 

προμήθεια ελαστκών μεταφορικων μέσων και μηχανημάτων έργου στις ………/……/2017 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των αρχικών και επαναληπτικών  δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον ανάδοχο 

της προμήθειας. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α)τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β)δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ)λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 ημέρες 

πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο Τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.)  συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΄Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να 

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

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των υλικών (τμήμα ή υποτμήμα)  η 

εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή 

υποτμήματα.  Θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα που αφορά η εγγυητική  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται στο παράρτημα ΙV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 

2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό των (……….) …….. ……….. χιλιάδων 

……………… ευρώ και πενήντα έξι λεπτών, ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της προσφοράς. (Οι 

προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2017) 

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων ή υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 2% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα τα οποία θα αναφέρονται 

στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει 

αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα  για τα οποία δίδεται προσφορά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/01/2018, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

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

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρω 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν 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 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από τη παρούσα,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

Να  δηλώσουν  ότι  διαθέτουν: 

α) Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους 

διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας τους 

παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ  

αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (……………..) νόμισμα (ΕΥΡΩ) 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για ένα τμήμα ο μέσος ετήσιος συνολικός 

(γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού 

οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  

με: 

α)Πιστοποιητικό διαχείρησης συστήματος ISO 9001/2008 ή και νεότερο που αφορά την κατασκευή 

ελαστικών. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016  Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα …… ….. το οποίο αποτελεί ενημέρωση υπεύθυνης Δήλωσης, με τις συνέπειες του 

Ν. 1599/1986. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
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οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την 

υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 

νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα έγγραφα 

ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή 

τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  
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 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.1 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής των 

συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α)Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής: 

Α)Για τα ελαστικά  τη (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος , όπως αναφέρονται 

στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (τεχνικές 

προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα 

όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

                                                 

1 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την 

απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 

80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
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έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν  

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετίκο προτύπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξαργάσιμη μόρφη αρχείου 

doc, στη διαδικτυάκη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτέλει ανάποσπαστο τμήμα της 

διακηρυξης (Παράρτημα …….) 

 

β) εγγυηση  επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το έρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 της παρούσας προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος ΙΙ. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

.επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.rhodes.gr 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα διατίθενται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανα μονάδα και η κατακύρωση θα γίνει στη 

χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο του τμήματος 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.rhodes.gr/
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος της προκήρυξης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται στο ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη 

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα υλικά για ένα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του 

Παραρτήματος I. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 31/12/2017. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές και 

στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την ……. του μηνός ………… 

2017 και ώρα11:00 π.μ  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  και ώρα 

που θα ορίσει  Ο Δήμος 
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Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 

ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος  προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια μπορεί να γίνονται 

και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ2.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών 3 από 

την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

                                                 

2 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 

3 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 

(παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην 

υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις 

ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 

τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία 

της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

εφόσον συντρέξουν τα κάτωθι : 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
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Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Ενστάσεις   

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά4, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής5, με τη συμπλήρωση της ειδικής 

φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, 

κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016 ποσού 600,00 

€ το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf6. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Δήμου  έναντι του αναδόχου. 

                                                 

4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 

2677/2013) με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο 

που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται 

ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν 

εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου 

υποβολής, πλην του ηλεκτρονικού]  

5 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

6 Βλ. άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2013 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της ή  αποδεσμεύεται  τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της  ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2017  

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως 

έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου  χωρίς τροποποίηση 

της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6 της παρούσας 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
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από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 

του Δήμου  

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά  τις πέντε   (5) εργάσιμες ημέρες από 

την ημερομηνία της παραγγελίας. 

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

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

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

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

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

έκπτωτος. 

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

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

υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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

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

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

της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/167  σύμφωνα με τα 

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

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

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Η τροφοδοσία θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.2.2 της 

παρούσης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με ελαστικά τα Σαββατοκύριακα και τις 

αργίες για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

208 του ν. 4412/16. 

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

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

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

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

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

ανάδοχο. 

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

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 

σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παράδοση των ποσοτήτων των ελαστικών  για τη κίνηση των μεταφορικών μέσων και των 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού 

στη περιοχή Ασγούρου. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.8 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

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

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

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

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων έργου  του Δήμου Ρόδου  

 

                                                 
8 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ 

Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο (€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6 170 1.020,00 

2 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 

ΕΜΠΡΟΣ 
2 260 520,00 

3 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 

ΠΙΣΩ 
4 280 1.120,00 

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 

14 PR  
10 195 1.950,00 

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  

16PR ΕΜΠΡΟΣ 
4 280 1.120,00 

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  

16PR ΠΙΣΩ 
8 290 2.320,00 

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  

16PR ΕΜΠΡΟΣ 
6 240 1.440,00 

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  

16PR ΠΙΣΩ 
10 255 2.550,00 

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  

8 PR   
16 40 640,00 

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   

R 13T C  8 PR   
4 30 120,00 

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   

R 13T C  8 PR   
4 32 128,00 

12 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

165/70/R13 
4 30 120,00 

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

165/70/R14 
4 35 140,00 

14 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

175/65/R14 
4 40 160,00 

15 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

175/70/R13 
8 35 280,00 

16 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/60/R15 
4 50 200,00 

17 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/65/R14 
8 42 336,00 

18 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/70/R13 
12 40 480,00 

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

185/75/R16 
10 55 550,00 

20 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 

8PR 
18 52 936,00 

21 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/60/R15 8PR 
12 45 540,00 

22 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/65/R15 
6 60 360,00 

23 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

195/70/R15 
14 61 854,00 



   

 105 

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6 55 330,00 

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6 60 360,00 

26 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/70/R15 8PR  
8 65 520,00 

27 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/75/R16 8PR  
12 75 900,00 

28 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/75/R17,5 8PR  
6 150 900,00 

29 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

205/80/R16 8PR  
28 64 1.792,00 

30 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 

8PR  
12 65 780,00 

31 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/70/R15 14PR  
6 80 480,00 

32 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/75/R16 14PR  
12 83 996,00 

33 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/75/R17,5 8PR ΕΜΠΡΟΣ  
4 130 520,00 

34 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

215/75/R17,5 8PR ΠΙΣΩ 
8 135 1.080,00 

35 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

225/55/R18 14PR  
4 100 400,00 

36 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

225/75/R15 14PR  
4 85 340,00 

37 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

225/75/R16 14PR  
10 100 1.000,00 

38 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/65/R16 14PR  
6 135 810,00 

39 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/75/R17,5 14PR  
12 146 1.752,00 

40 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

235/85/R16 14PR  
4 156 624,00 

41 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

245/70/R16  14PR  
4 315 1.260,00 

42 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

245/70/R17,5 16PR  
6 325 1.950,00 

43 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

275/70/R22,5 16PR  
6 260 1.560,00 

44 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

285/70/R19,5 16PR ΕΜΠΡΟΣ 
8 220 1.760,00 

45 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

285/70/R19,5 16PR ΠΙΣΩ 
12 240 2.880,00 

46 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

295/80/R22,5 16PR ΕΜΠΡΟΣ 
4 290 1.160,00 

47 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

295/80/R22,5 16PR ΠΙΣΩ 
12 295 3.540,00 

48 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

315/80/R22,5 18PR ΕΜΠΡΟΣ 
4 300 1.200,00 

49 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

315/80/R22,5 18PR ΠΙΣΩ 
10 320 3.200,00 

50 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

385/65/R22,5 18PR  
10 400 4.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.978,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.954,72 € 



   

 106 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 66.932,72 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο (€) 

1 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 

ΠΙΣΩ 
6 280 1.680,00 

2 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 

12PR 
12 155 1.860,00 

3 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 

12PR 
12 180 2.160,00 

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

12,5-80-18 14PR 
10 220 2.200,00 

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 

13,00-24 16PR 
10 420 4.200,00 

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 

14,00-24 16PR 
10 435 4.350,00 

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

14-17,5(μπροστινό) 
2 340 680,00 

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,5/85-28 12PR 
6 335 2.010,00 

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,9-24 12PR 
6 510 3.060,00 

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,9-28 12PR 
6 535 3.210,00 

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

18,4-26 12PR 
8 528 4.224,00 

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6 55 330,00 

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

19,5-24(πίσω) 
2 600 1.200,00 

14 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 

8PR 
12 61 732,00 

15 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 

8PR 
20 70 1.400,00 

16 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 

20,5-R25 
4 1.000 4.000,00 

17 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 

14PR 
6 83 498,00 

18 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 

23,5R25L3 
6 1600 9.600,00 

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 

14PR 
6 250 1.500,00 

20 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 

16PR 
6 260 1.560,00 

21 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 

16PR ΠΙΣΩ 
10 240 2.400,00 

22 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 

16PR 
10 295 2.950,00 

23 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 

16PR 
8 280 2240,00 

24 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 

18PR ΠΙΣΩ 
10 320 3.200,00 
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25 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

(σαρώθρου)700/R12  12PR 
4 200 800,00 

26 Αεροθάλαμοι 12,5-18 20 44 880,00 

27 Αεροθάλαμοι 10-16,5 20 35 700,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.624,00 € 

ΦΠΑ 24% 15.269,76 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 78.893,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 145.826,48 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω: 

 

1. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές 

συνθήκες. 

2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης ECE 

Regulation 30 (και παλαιότερα το Directive 92/23/EEC) που όρισε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 

την Ευρώπη - United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). 

Η συμμόρφωση του κάθε κατασκευαστή ελαστικών στο πρότυπο αυτό εμφανίζεται στην πλευρά του 

ελαστικού με ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα 

παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα, η οποία έλεγξε και 

πιστοποίησε το ελαστικό, είτε κατά "E" ECE Regulation 30, είτε κατά "e" σύμφωνα με το παλαιότερο 

Directive 92/23/EEC. Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά πρέπει να παραγωγής εταιριών μελών του Οργανισμού Ευρωπαίων 

Κατασκευαστών Ελαστικών και Γόμας (E.T.R.M.A.) καθώς και του Τεχνικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών 

Ελαστικών και Ζαντών (E.T.R.T.O.) 

4. Απαιτείται επίσης η κατοχή εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 

καταθέτουν πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, μαζί με την τεχνική προσφορά 

τους, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφερομένων ελαστικών. 

5. Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιημένης σειράς παραγωγής, καινούργια, χωρίς καμία 

αστοχία ή παραμόρφωση, ανταποκρινόμενα στην σύγχρονη τεχνολογία. 

6. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Tyre and 

RimTechnical Organization) και την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005 

σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την 

εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. 

7.  Για τον καθορισμό του ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται 

στις κατηγορίες Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 ισχύει η υπ΄ αριθ. 32496/1558/2003 απόφαση του Υπ. 

Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003). 

8. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων και των φορτηγών αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου θα 

πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από τον δείκτη 

ταχύτητας και δείκτη φορτίου που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και από 

τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. 

9. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επίσωτρων να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού 

ελαστικού.Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή 

πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες 

(Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Τα 

ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται  

10.Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς 

αεροθάλαμο «Tubeless», μη αναγομωμένα, των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά 

φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 
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11.Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει 

συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής 

τους. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την 

εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά 

12.Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, 

οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. 

13.Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών 

από + 125 °F μέχρι - 65 °F (+ 52 °C μέχρι - 54 °C) τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, 

ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους. 

14.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου 

φθοράς τους και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για επιβατικά ή φορτηγά οχήματα από την 

ημερομηνία παραλαβής τους.  

15.Εάν προκύψει βλάβη ή αστοχία των ελαστικών προ του χρόνου λήξης του χρόνου εγγύησης, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα ελαστικά με νέα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΟΜΑΔΑ 1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο 

(€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6   

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΕΜΠΡΟΣ 2   

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΠΙΣΩ 4   

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR 10   

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
4   

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR 

ΠΙΣΩ 
8   

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
6   

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR 

ΠΙΣΩ 
10   

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  8 PR 16   

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   R 13T C  8 

PR 
4   

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   R 13T C  8 

PR 
4   

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 4   

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 4   

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 4   

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 8   

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 4   

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 8   

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 12   

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 10   

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 18   

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 8PR 12   

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 6   

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 14   
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24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6   

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6   

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/70/R15 8PR 8   

27 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R16 8PR 12   

28 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R17,5 8PR 6   

29 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/80/R16 8PR 28   

30 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 8PR 12   

31 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/70/R15 14PR 6   

32 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR 12   

33 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
4   

34 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR 

ΠΙΣΩ 
8   

35 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/55/R18 14PR 4   

36 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R15 14PR 4   

37 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R16 14PR 10   

38 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/65/R16 14PR 6   

39 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/75/R17,5 14PR 12   

40 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/85/R16 14PR 4   

41 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R16  14PR 4   

42 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R17,5 16PR 6   

43 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 16PR 6   

44 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
8   

45 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 16PR 

ΠΙΣΩ 
12   

46 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
4   

47 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 16PR 

ΠΙΣΩ 
12   

48 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
4   

49 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 18PR 

ΠΙΣΩ 
10   

50 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 385/65/R22,5 18PR 10   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  

     

ΟΜΑΔΑ 2 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο 

(€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΠΙΣΩ 6   

2 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 12PR 12   
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3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 12PR 12   

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 12,5-

80-18 14PR 
10   

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-24 

16PR 
10   

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-24 

16PR 
10   

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 14-

17,5(μπροστινό) 
2   

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,5/85-28 12PR 
6   

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-

24 12PR 
6   

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-

28 12PR 
6   

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-

26 12PR 
8   

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6   

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-

24(πίσω) 
2   

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 8PR 12   

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 8PR 20   

16 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-

R25 
4   

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR 6   

18 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 

23,5R25L3 
6   

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 

14PR 
6   

20 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 

16PR 
6   

21 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 

16PR ΠΙΣΩ 
10   

22 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 

16PR 
10   

23 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 

16PR 
8   

24 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 

18PR ΠΙΣΩ 
10   

25 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

(σαρώθρου)700/R12  12PR 
4   

26 Αεροθάλαμοι 12,5-18 20   

27 Αεροθάλαμοι 10-16,5 20   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………… 

Κατάστημα:………………………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………... 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………... 
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ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:..................….. ΕΥΡΩ:……...……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

…………………………………………………………………………….…€1 υπέρ: Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών: 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, για τη 

συμμετοχή του/της στον ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας που έχει ως 

καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2017. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά 

και μόνο μέχρι την, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως 

με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε 

υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων η 

εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή 

υποτιμήματα τα οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………... 

Κατάστημα:……………………………………………………………………………………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………...… 

Προς τον Δήμο Ρόδου: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών 
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α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή 

Συνεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των ευρώ...................................................................... €, για την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  ή μηχανημάτων έργου 

ή και τα δύο που αφορά στο διαγωνισμό με αντικείμενο: «προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου », συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, πλέον 

του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας με λήξη 30/06/2018. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η 

παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2017) 

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ρόδος, ……./………./2017 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.  ……………….. 

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                

ΤΗΛ:22410-35445 

 

 « Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου »    του Δήμου Ρόδου » 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  

για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών συνολικής  αξίας ……………………   ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

Στη Ρόδο σήμερα την …………………………….. του μηνός ………………………………..  οι 

υπογεγραμμένοι: 

 

1. Ο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , Δήμαρχος Ρόδου( και με την απόφαση 811/15-03-2017 περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ) , ενεργών 

στην περίπτωση αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου, που θα αποκαλείται παρακάτω 

‘ΔΗΜΟΣ’ και 

2. Ο …………………..  νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρεία ………………………….. με έδρα 

…………………. , με τηλέφωνο ……………………, με fax…………………………… και ΑΦΜ: 

………………………….. που θα αποκαλείται παρακάτω ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’, συμφωνούμε τα 

παρακάτω: 

Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί «Ελαστικά Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου» το 

Τμήμα Προμηθειών διεξήγαγε ανοικτό  ηλεκτρονικό  δημόσιο  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα,  στις 

……/……./2017. Είχε προηγηθεί η απόφαση ……../2017 της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία 

κατάρτιζε του όρους του διαγωνισμού, ενέκρινε τη μελέτη . Η επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε στην 

Οικονομική  Επιτροπή με το από  ……../……./2017 πρακτικό της την ανάδειξη σε οριστικό μειοδότη  

και να κατακυρώσει τη προμήθεια «Ελαστικών Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου»  για το 

Δήμο Ρόδου  , πρόταση που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν …../2017  αποφάσή  της Οικονομικής 

Επιτροπής . 
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Η  εταιρεία ………………………... σύμφωνα με τα προηγούμενα, αναδείχθηκε μειοδότης ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο 

(€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 9R22,5 6   

2 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 

ΕΜΠΡΟΣ 
2   

3 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΠΙΣΩ 4   

4 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 11R22,5 14 PR  10   

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
4   

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 12R 22.5  16PR 

ΠΙΣΩ 
8   

7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR 

ΕΜΠΡΟΣ 
6   

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 13R 22.5  16PR 

ΠΙΣΩ 
10   

9 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/R12  8 PR   16   

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/65   R 13T C  

8 PR   
4   

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 155/70   R 13T C  

8 PR   
4   

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R13 4   

13 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 165/70/R14 4   

14 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/65/R14 4   

15 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 175/70/R13 8   

16 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/60/R15 4   

17 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/65/R14 8   

18 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/70/R13 12   

19 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 10   

20 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/R14 8PR 18   

21 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/60/R15 8PR 12   

22 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/65/R15 6   

23 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 14   

24 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R14 6   

25 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/R15 6   

26 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/70/R15 8PR  8   

27 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R16 8PR  12   

28 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/75/R17,5 8PR  6   

29 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/80/R16 8PR  28   

30 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 205/R16 8PR  12   

31 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/70/R15 14PR  6   

32 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 14PR  12   
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33 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR 

ΕΜΠΡΟΣ  
4   

34 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R17,5 8PR 

ΠΙΣΩ 
8   

35 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/55/R18 14PR  4   

36 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R15 14PR  4   

37 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 225/75/R16 14PR  10   

38 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/65/R16 14PR  6   

39 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/75/R17,5 

14PR  
12   

40 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 235/85/R16 14PR  4   

41 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R16  14PR  4   

42 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 245/70/R17,5 

16PR  
6   

43 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 

16PR  
6   

44 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 

16PR ΕΜΠΡΟΣ 
8   

45 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 

16PR ΠΙΣΩ 
12   

46 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 

16PR ΕΜΠΡΟΣ 
4   

47 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 

16PR ΠΙΣΩ 
12   

48 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 

18PR ΕΜΠΡΟΣ 
4   

49 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 

18PR ΠΙΣΩ 
10   

50 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 385/65/R22,5 

18PR  
10   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  

 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερικό 

Σύνολο 

(€) 

1 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 10R22,5 ΠΙΣΩ 6   

2 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 10-16,5 

12PR 
12   

3 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο φορτωτακιών 12-16,5 

12PR 
12   

4 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

12,5-80-18 14PR 
10   

5 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 13,00-

24 16PR 
10   

6 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο ισοπαιδωτή γαιών 14,00-

24 16PR 
10   
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7 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

14-17,5(μπροστινό) 
2   

8 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,5/85-28 12PR 
6   

9 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,9-24 12PR 
6   

10 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

16,9-28 12PR 
6   

11 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

18,4-26 12PR 
8   

12 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 185/75/R16 6   

13 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο εκσκαφέων-φορτωτών 

19,5-24(πίσω) 
2   

14 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/70/R15 

8PR 
12   

15 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 195/75/R16 

8PR 
20   

16 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 

20,5-R25 
4   

17 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 215/75/R16 

14PR  
6   

18 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο  εκσκαφέων-φορτωτών 

23,5R25L3 
6   

19 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 265/70/R19,5 

14PR  
6   

20 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 275/70/R22,5 

16PR  
6   

21 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 285/70/R19,5 

16PR ΠΙΣΩ 
10   

22 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 295/80/R22,5 

16PR  
10   

23 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/70/R22,5 

16PR  
8   

24 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 315/80/R22,5 

18PR ΠΙΣΩ 
10   

25 
Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο οχημάτων 

(σαρώθρου)700/R12  12PR 
4   

26 Αεροθάλαμοι 12,5-18  20   

27 Αεροθάλαμοι 10-16,5 20   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  

ΣΥΝΟΛΟ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 

Οι όροι της σύμβασης είναι ως κάτωθι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως συνολική αξία συμφωνείται το ποσό των ………….   ευρώ   με το ΦΠΑ  . Η σύμβαση θα έχει 

διάρκεια για μέχρι 31/12/2017.  

Μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  

μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της συμβατικής 

αξίας και ποσότητας.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστημα των πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε 

παραγγελία των ειδών που θα γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών ή από Υπηρεσία του Δήμου σε 

συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών με έγγραφη παραγγελία (διατακτική). Τα προϊόντα θα 

παραγγέλνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα 

να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια 

εξευρέσεως στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να 

εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα 

γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου από και με έξοδα του προμηθευτή. 

 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του Ν. 4412/2016 

από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, 

ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι 

καταρχήν ‘ιδιότητες’ και οι τυχόν φθορές, ζημιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής 

ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά την μεταφορά 

τους στην αποθήκη του Δήμου. Γι’ αυτό, αν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε δέκα πέντε(15) 

ημερολογιακές ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την  αντικατάσταση των ειδών που 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατά απόλυτη κρίση του, να 

προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του συμφωνημένου ποσού μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης.  Το Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι το πολύ  δύο (2) μήνες , από την υποβολή του τιμολογίου και αν ο Δήμος 

καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο, έστω και ενός υλικού  

πέρα από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας 

της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή 

μερική παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από 

τριάντα(30) ημέρες, τότε ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του προμηθευτή ή αυτός κηρυχθεί 

έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική 

ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης 

παραδόσεως. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα 

βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο προμηθευτής για την 

καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει 

ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό του έτους 2017, και στους κωδικούς Κ.Α. 10-6671.0001, 15-6671.0001, 20-6671.0001, 

30-6671.0001, 35-6671.0001, 40-6671.0001, 70-6671.0001, 20-6672.0001, 30-6672.0001, 35-6672.0001, 

40-6672.0001, 70-6672.0001 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00 €, 2.000,00€, 

5.000,00€, 5.000,00€, 2.000,00€, 1.000,00€, 50.000,00€, 5.000,00€, 10.000,00€, 2.000,00€, 57.000,00€, 

5.000,00€ αντίστοιχα. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις ( φόρος εισοδήματος 4% και υπέρ ανεξάρτητης 

αρχής δημοσίων συμβάσεων  0,06 %,.  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στον προμηθευτή της σχετικής 

βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος 4%. 

Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή. 

  

ΑΡΘΡΟ 9 

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα στο Δήμο εγγυητική επιστολή 

για ……………….. ευρώ με λήξη 30/06/2018  της ………………..τράπεζας     με αριθμό 

………………….. που θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως για το 

σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων των όρων της συμβάσεως 

ήθελαν να καταπέσουν σε βάρος ποινικές ρήτρες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, 

κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος τους υπηρεσίας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 

Δωδεκανήσου  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου 

αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου. Το κείμενο της 

παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν 

τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής. 

 

Σημείωση θα υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις για το Δήμο Ρόδου και για τα νομικά πρόσωπα του 

Δήμου και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                          Απόφ. Αρ. 214/2017 (Α.Δ.Α: Ω19ΨΩ1Ρ-ΩΡΜ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»   

(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/31073/28-04-2017) 

 

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

έργου με τίτλο «Επισκευές Σχολικών Κτιρίων πόλεως Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 

Πρακτικό (21/04/2017) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη με αρ. πρωτ.: 

16/31073/28-04-2017, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
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Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «EΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412//2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εταιρία «Μπόκος Γεώργιος» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 56,00% 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ : 55,00% 

ΕΠΙΧΨΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ : 55,00% 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ : 55,00% 

 

και ποσό προσφοράς 17.466,69 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 55,065%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 12.863,33 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.315,40 

Σύνολο Ι : 15.178,73 

Απρόβλεπτα 15% : 2.276,81 

Αναθεώρηση : 11,15 

Σύνολο ΙΙ : 17.466,69 

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

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Μπόκος Γεώργιος», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου», Προϋπ: 48.200,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη 20 του μηνός 

Απριλίου του έτους 2017 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/24910/04-04-2017 , ΑΔΑ: 

6Ρ16Ω1Ρ-Ρ5Β, περίληψη Διακήρυξης) οι παρακάτω: 

1) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος   

2) Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Περράκης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος 

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

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 80/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 111/ 24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 

και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως 

Ρόδου», Προϋπ: 48.200,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του 

διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

1. ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΠΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

7. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8. Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 

9. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 

οποίο περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

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

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, 

έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

1. ΤΣΑΚΙΡΗ Ε.Ε.  

2. ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 

3. ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ. – ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 

4. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

5. ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. 

6. VAST-MAKE I.K.E. 

7. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς 

κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα 

με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο 

εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα 

οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων 

στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας. 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρίας Σαββάκης Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω 

μη ορθής συμπλήρωσης του εντύπου οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 24.3 της 

διακήρυξης. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 

μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των οικονομικών προσφορών. 

Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της 

εγγυητικής επιστολής (15.2 της διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 

Στο σημείο αυτό αποκλείστηκαν οι προσφορές των εταιριών: 

   ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Ε., ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.–ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε. 

και ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ λόγω μη συμπλήρωσης με τα απαραίτητα στοιχεία του “Μέρους 

IV:Τελικές Δηλώσεις” του ΤΕΥΔ και  

  ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. και  ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λόγω μη μονογραφής 

όλων των φύλλων της προσφοράς τους (άρθρο 3.6 της διακήρυξης). 

       Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 
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ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης « Μπόκος Γεώργιος » με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  56% , ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 55%, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 55%, ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

55% και ποσό προσφοράς 15.178,73 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  55,065 %. 

Με το υπ’αρ. 16/28749/21-04-2017  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

των συμμετεχόντων. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους.   

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 21-04-2017 (το υπ’αρ. 157/21-

04-2017 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσίας επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί 

στην Αθήνα,  οπότε σήμερα 21/04/2017  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της.» 

                       

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21.658,70 55,065% 

2 ΠΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.358,46 51,538% 

3 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 26.028,01 46,000% 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26.788,91 44,421% 

5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 27.474,01 43,000% 

6 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 28.096,53 41,708% 

7 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 28.145,94 41,606% 

8 VAST-MAKE I.K.E.  31.851,83 33,917% 

9 ΡΕΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.454,36 30,593% 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την υπ’ αριθμ. 16/31073/28.04.2017 εισήγηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για το έργο 

«Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» μέσω της οποίας  διαβιβάζεται το 1
ο
 Πρακτικό του 

διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη,  

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

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

 Την με αριθ. 111/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

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

επιλογή αναδόχου του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στον μειοδότη «ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

http://www.tsmede.gr/
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 56,00% 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ : 55,00% 

ΕΠΙΧΨΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ : 55,00% 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ : 55,00% 

 

και ποσό προσφοράς 17.466,69 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 55,065%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 12.863,33 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.315,40 

Σύνολο Ι : 15.178,73 

Απρόβλεπτα 15% : 2.276,81 

Αναθεώρηση : 11,15 

Σύνολο ΙΙ : 17.466,69 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o (Εκτός ημερήσιας διάταξης)                             Απόφ. Αρ. 215/2017 (Α.Δ.Α: 7140Ω1Ρ-79Χ) 

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 225€ για 

τις ανάγκες πληρωμών τελών αδείας – μεταβίβασης τριών οχημάτων (Υπόλογος-υπάλληλος κ. 

Κυριακούλης Εμμανουήλ) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των, αρ. πρωτ. 2/31409/02.05.2017) 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση  της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ. 2/31409/02-05-2017, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

αδείας – μεταβίβασης τριών οχημάτων» 

Προκειμένου να  εκδοθεί απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για κατ’ εξαίρεση 

άδεια οδήγησης για οδηγούς δύο οχημάτων με αρ.  κυκλοφορίας ΚΗΥ 1257, ΚΗΙ 9141 απαιτείται να 

αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας δηλ. πρέπει να γίνει 

«μεταβίβαση»  από τους παλιούς καποδιστριακούς Δήμους στο νέο Δήμο Ρόδου. Επίσης  πρέπει  να γίνει 

μεταβίβαση του βυτιοφόρου αυτοκινήτου με αρ.κυκλοφορίας  ΡΟΖ 9708 από τον επιχειρηματία 

«Χατζημανώλη Εμμανουήλ» στο Δήμο Ρόδου, δεδομένου ότι το εν λόγω όχημα περιήλθε στην κατοχή 

του Δήμου Ρόδου ύστερα από δωρεά του κ. Χατζημανώλη ,που έγινε αποδεκτή με την απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής με αριθμό 162/2017 . Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες 

κυκλοφορίας και να καταβληθούν τα αντίστοιχα τέλη (75 € ανά όχημα) . Στην περίπτωση του ΡΟΖ 9708 

το ποσό των 75 € θα καλύψει και το κόστος των νέων πινακίδων κυκλοφορίας (κρατικών) που θα 

απαιτηθούν. Τα  ποσά  που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν  τον Κ.Α.Ε.  00-6331.0001 (Λοιποί Φόροι και 

Τέλη).   

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

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

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

από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει ένα 

τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον μόνιμo υπάλληλο της Διεύθυνσής μας 

Κυριακούλη Εμμανουήλ  ως υπόλογο, ο οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 225  € 

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

ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

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

κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου)  
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/31409/02-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον κ. Κυριακούλη Εμμανουήλ, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων, ως υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225,00 €) σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και Τέλη», 

που θα εκδοθεί για τις ανάγκες πληρωμής νέων τελών αδείας – μεταβίβασης τριών οχημάτων του Δήμου 

Ρόδου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης, 

Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από τoν 

ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 1η  Αυγούστου  2017. 

 

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

3/2017 (ΑΔΑ:7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1), η οποία συνοδεύεται από το προβλεπόμενο «σχέδιο ανάληψης  

υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στο σχετικό Κ.Α. 00-6331.0001, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και στην διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 

πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ). 

 

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. Σταυρής Μιχάλης  

3. Ψυλλάκης Βασίλειος  

4. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

5. Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

                                                 
iΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 
Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 

σύγχυσης. 
iiiΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Στέφανος Δράκος 
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ivΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να 

προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
vΣε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 

υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην 

οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
viΌταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, 

τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η 

πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. 

Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
viiΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 
σύγχυσης και αμφιβολίας. 
viiiΣυμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
ixΣύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xΣκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της 

παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 
προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
xi Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά 

με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
xiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xiiiΌταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την 

ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
xivΌταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα 

άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
xvΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
xviΣύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 
20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
xvii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xviiiΣτο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
xixΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

 xxi Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

xxiiΌταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο 
το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά 

στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, 

ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και 
άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
xxiiiΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxiv Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 
ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη 

χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της 

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται 

από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, 

παρ. 2 του παρόντος. " 
xxvΤο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 

διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
xxviΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xxviiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 

ν. 4412/2016). 
xxviiiΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxixΟι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 

13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
xxxΤο ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
xxxiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
xxxiiΣυμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 

(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 
περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
xxxiiiΕφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 
περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο 
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εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
xxxivΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  
Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 

επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xxxvΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xxxviΟρίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xxxvii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 
κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
xxxviii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xxxix Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών 
φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι 

αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της 

αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
xlΟι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν 
σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
xli Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xlii Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 

σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xliii Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 

σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xliv Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
xlv Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση."  
xlvi Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 

πρόβλεψη. 
xlviiΣυμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση 
έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης 

διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
xlviii Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 

υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από 

την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις 
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 

αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
xlixΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
l Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
li Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
liiΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
liii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην 

Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν 
σύγχυσης. 
livΤίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
lvΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να 
προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
lviΣε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή 

υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην 
οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
lviiΌταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι 
δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους 

και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των 
εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
lviii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
lixΣυμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
lxΣύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
lxi Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της 

παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η 

προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
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lxii Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά 

με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
lxiiiΣυμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
lxivΌταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την 

ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
lxvΌταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα 
άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
lxviΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
lxviiΣύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 

20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
lxviii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
lxixΣτο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
lxxΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lxxiΑπό 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

 lxxii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
lxxiiiΌταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο 

το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά 
στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, 

ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και 

άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
lxxivΟι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxxv Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 

ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη 
χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της 

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται 
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, 

παρ. 2 του παρόντος. " 
lxxviΤο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 
διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 

4412/2016.  
lxxviiΠρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxxviiiΜπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 

ν. 4412/2016). 
lxxixΜε την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxxΟι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 

13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxxiΤο ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
lxxxiiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
lxxxiiiΣυμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 

(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 
περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
lxxxivΕφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 
περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο 

εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
lxxxvΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  
Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 

επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
lxxxviΗ προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
lxxxviiΟρίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
lxxxviii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 
κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
lxxxix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xc Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών 
φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι 

αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της 

αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
xci Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν 
σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
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xciiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xciii Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 

σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xciv Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 
σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xcvΗ εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
xcvi Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση."  
xcviiΕφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη 
πρόβλεψη. 
xcviiiΣυμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση 

έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης 
διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
xcixΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την 
υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από 

την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις 

του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 
αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
cΗ σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
ciΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
ciiΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


