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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  

Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 54/11-12-2017  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα  Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 

2017 και ώρα 12:00 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.: 2/102503/7-12-2017, η 

οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρο 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 επτά  (7) και 

ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1.Κορωναίο  Ιωάννη, 2. Μανωλάκη  Αλέξανδρο, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 4. 

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο, 6. Καραγιάννη Μαρία, 7.  Παλαιολόγου Μιχαήλ,   

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Κασσανή Ευγένιο    (δικ/νος),  ο 

οποίος αναπληρώνεται από το 1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σαρρή - Υψηλάντη 

Σταματία, η οποία αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί 3. Σπανό – Παπαγιάννη 

Αναστάσιο (δικ/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, 4. Δράκος Στέφανος 

(δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται από το 2
ο
  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, λόγω έλλειψης 

αναπληρωματικών μελών μειοψηφίας, κ. Σαρικά Γεώργιο ο οποίος αν και κλήθηκε δεν κατέστη δυνατό 

να παρευρεθεί, 

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

Παπαγεωργίου Μαρίας, υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου, της κας Καλογήρου Παρασκευής, Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, και 

του κ. Καράμπη Ηλία, προϊστάμενο λογιστηρίου,  

 

 

ΘΕΜΑ                                                                   Aπόφ. Αρ.704/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΖΩ1Ρ-ΡΓ0) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη πέντε κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο 

στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να 
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συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια 

διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής  (παραλαβή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/102874/08-12-2017) 

2. Έγκριση  πρακτικού No 2 επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση & αξιολόγηση των 

υποφακέλων «οικονομική προσφορά» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

με τίτλο ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MOTIVATE – Promoting citizen’s active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand». 

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/103007/11-12-2017) 

3. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/103120/11-12-2017) 

4. Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/103323/11-12-2017) 

5. Έγκριση δαπάνης και παραστατικών δικαστικών επιμελητών. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/103422/11-12-2017) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να προχωρήσουν έγκαιρα όλες οι 

διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω πέντε κατεπειγόντων θεμάτων στην 54

η
 τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει για 

αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση  πρακτικού επιτροπής  (παραλαβή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN. 

2. Έγκριση  πρακτικού No 2 επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση & αξιολόγηση των 

υποφακέλων «οικονομική προσφορά» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

με τίτλο ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MOTIVATE – Promoting citizen’s active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand». 

3. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικού έτους 2017. 

4. Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου. 

5. Έγκριση δαπάνης και παραστατικών δικαστικών επιμελητών. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                              Aπόφ. Αρ.705/ 2017 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΒΩ1Ρ-637) 

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

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας  

(Εισηγήσεις  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ 2/102430/07-12-2017) 

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

με αρ. πρωτ. 2/102430/7-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  σχεδίων Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017. 

ΣΧΕΤ :  Με τα αιτήματα των Υπηρεσιών. 

ΣΧΕΔΙΑ:1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410, 

1411,1412. 

 

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

διαβιβάζουμε τα σχετικά συμπληρωματικά  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).  

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 54ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A 
ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Κ.Α. Αιτιολογία Ποσό 

1 1395 30-6662.0013 

Οικοδομικά υλικά (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις), για την εταιρεία ΕΛΑΨ Α.Ε.  για τις 

αριθ. 1747/2013 έως και 1763/2013  διαταγές 

πληρωμών  

 606.614,26 

2 1396 30-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  5.000,00 

3 1397 35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00 

4 1398 00-8242.0002 Κρατήσεις από καταλογισμό,εισόδημα,διατροφή κτλ  8.000,00 

5 1399 00-6111.0001 
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( απόφαση 

200/2015 μονομελούς εφετείου Δωδ/σου )  
 14.664,93 

6 1400 20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   15.000,00 

7 1401 00-6811.0001 Εγγυήσεις ενοικίου  5.000,00 

8 1402 15-6231.0001 
Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου 

καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου 
 3.000,00 

9 1403 70-6142.0008 

Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης για την 

εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων 

ανίχνευσης θέσεων και σταθμών εξυπηρέτησης 

οδηγών στο Δ. Ρόδου 

 5.000,00 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του προϊσταμένου 

Λογιστηρίου κ. Καράμπης Ηλίας) 

 

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

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ίδιου θέματος με αρ. πρωτ.: 2/103317/11-11-2017 

η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί 

συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου. Η συμπληρωματική εισήγηση ως προς τις διαθέσεις έχει ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση   πίνακα  για διαθέσεις πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων   οικονομικού έτους 

2017.  

Πίνακας για διαθέσεις πιστώσεων και ανάληψη  υποχρεώσεων   σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος  

80/2016 , λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να καταβληθούν έγκαιρος  υλικά παγίας και 

αποζημιώσεις ατυχημάτων. 

 

1. Πίνακας Διαθέσεων 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΩΣ 

ΚΑΤΩΘΙ: 

1 
Σωλήνες Ύδρευσης 

(Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Σωλήνες Ύδρευσης 

Δ.Δ. Παραδεισίου) 

186,00 

2 Καλώδιο (Παγία) 70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Καλώδιο Δ.Δ. 

Πάραδεισίου) 

198,40 

3 
Συρμάτινη Περίφραξη  

(Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Συρμάτινη περίφραξη 

Δ.Δ. Αγίουν Ισιδόρου) 

390,00 

10 1404 00-8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ  8.000,00 

11 1405 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
 4.000,00 

12 1406 00-6121.0003 

Αντιμισθία και έξοδα παράστασης αιρετών πρώην 

Δήμου Πεταλουδών  (εκτέλεση του με 123/2017 

πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά το Τσέλιο 

Αθανάσιο)  

 5.501,34 

13 1407 10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  1.120,45 

14 1408 20-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  15.028,80 

15 1409 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής (αίτησης του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και Ευαγγελιστιύ Λουκά  

Σορωνής  για της Κ.Μ. 939 και Κ.Μ. 757)  

 77.663,18 

16 1410 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής (αιτήσεις της 

Ρουσέττου Φλώρας για της Κ.Μ. 513 και Κ.Μ. 671 

γαιών Σορωνής)  

 33.111,42 

17 1411 10-6673.0003 Ανταλλακτικά ανελκυστήρων  590,00 

18 1412 30-6671.0003 
Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις), διαταγή πληρωμής 48/2015 
 481,00 
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Αποζημίωση 

ατυχήματος  
00-6492.0001 

Αποζημίωση Ατυχήματος ΤΡΙΟΜΑΤΗΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
897,76 

5 
Αποζημίωση 

ατυχήματος  
00-6492.0001 

Αποζημίωση Ατυχήματος ΚΙΟΖΕΚΛΗ 

ΑΛΗ ΜΕΧΜΕΤ 
901,88 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του προϊσταμένου 

Λογιστηρίου κ. Καράμπης Ηλίας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/102430/7-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/103317/11-11-2017 της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις 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: 

 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 54ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 

 

A/A 

ΑΡ.  

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Ή ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 1395 30-6662.0013 

Οικοδομικά υλικά (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις), για την εταιρεία ΕΛΑΨ Α.Ε.  για τις 

αριθ. 1747/2013 έως και 1763/2013  διαταγές 

πληρωμών  

 606.614,26 

2 1396 30-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  5.000,00 

3 1397 35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00 

4 1398 00-8242.0002 Κρατήσεις από καταλογισμό,εισόδημα,διατροφή κτλ  8.000,00 

5 1399 00-6111.0001 
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( απόφαση 

200/2015 μονομελούς εφετείου Δωδ/σου )  
 14.664,93 

6 1400 20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   15.000,00 

7 1401 00-6811.0001 Εγγυήσεις ενοικίου  5.000,00 

8 1402 15-6231.0001 
Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου 

καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου 
 3.000,00 

9 1403 70-6142.0008 

Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης για την 

εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων 

ανίχνευσης θέσεων και σταθμών εξυπηρέτησης 

οδηγών στο Δ. Ρόδου 

 5.000,00 
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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 2o                                                              Aπόφ. Αρ.706/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΘΤ3Ω1Ρ-Ν5Γ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/102472/07-12-2017) 

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

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/102472/7-12-2017 η 

οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2017. 

 

10 1404 00-8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ  8.000,00 

11 1405 00-8242.0007 
Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
 4.000,00 

12 1406 00-6121.0003 

Αντιμισθία και έξοδα παράστασης αιρετών πρώην 

Δήμου Πεταλουδών  (εκτέλεση του με 123/2017 

πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου, που αφορά το Τσέλιο 

Αθανάσιο)  

 5.501,34 

13 1407 10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  1.120,45 

14 1408 20-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  15.028,80 

15 1409 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής (αίτησης του 

Ιερού Ναού Αποστόλου και Ευαγγελιστιύ Λουκά  

Σορωνής  για της Κ.Μ. 939 και Κ.Μ. 757)  

 77.663,18 

16 1410 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής (αιτήσεις της 

Ρουσέττου Φλώρας για της Κ.Μ. 513 και Κ.Μ. 671 

γαιών Σορωνής)  

 33.111,42 

17 1411 10-6673.0003 Ανταλλακτικά ανελκυστήρων  590,00 

18 1412 30-6671.0003 
Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις), διαταγή πληρωμής 48/2015 
 481,00 

19 

Σωλήνες 

Ύδρευσης 

(Παγία) 

70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Σωλήνες Ύδρευσης Δ.Δ. 

Παραδεισίου) 

186,00 

20 
Καλώδιο 

(Παγία) 
70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Καλώδιο Δ.Δ. Πάραδεισίου) 
198,40 

21 

Συρμάτινη 

Περίφραξη  

(Παγία) 

70-6662.0002 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Συρμάτινη περίφραξη Δ.Δ. Αγίουν 

Ισιδόρου) 

390,00 

22 
Αποζημίωση 

ατυχήματος  
00-6492.0001 

Αποζημίωση Ατυχήματος ΤΡΙΟΜΑΤΗΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
897,76 

23 
Αποζημίωση 

ατυχήματος  
00-6492.0001 

Αποζημίωση Ατυχήματος ΚΙΟΖΕΚΛΗ ΑΛΗ 

ΜΕΧΜΕΤ 
901,88 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης 

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

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

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

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

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

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

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες 

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

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0006 και τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

επιλέξιμων περιοχών του Δήμου Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Δήμου Αταβύρου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.095,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ Απ. Ένταξης: ΩΧ5Μ465ΧΙ8-9ΜΕ). Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 69-7341.0002.                              

2. Κ.Α 4219.0004 και τίτλο «Επιστροφή αδιάθετου ποσού επιχορήγησης από τον ΠΡΟΤΟΥΡ», 

προϋπολογισμού δαπάνης 120.053,68 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 69-7341.0002 και τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

επιλέξιμων περιοχών του Δήμου Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Δήμου Αταβύρου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.095,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                      Κ.Α.  

1328.0006                              

2. Κ.Α 70-6671.0006 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 341,04 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  544.249,87 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  119.712,64 

€ και το τελικό αποθεματικό είναι 663.962,51€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 228.587.373,37 

ΕΞΟΔΑ 227.923.410,86 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 663.962,51 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/103237/11-12-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/102472/07-12-

2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 

2017», ως εξής: 

 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/102472/7-12-2017 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2017. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7131.0008 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 14.898,41 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης. 

2. Κ.Α 30-7323.0007 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Κρεμαστής (Τελεσίδικη Δικαστική 

Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.056,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για την εκκαθάριση του 

κεφαλαίου δικαστικής απόφασης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων», προϋπολογισμού δαπάνης 25.609,64 €, κατά 32.000,00 

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

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  544.249,87 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/102472/7-12-2017 εισήγηση, αυξάνεται κατά  67.757,41 € και το τελικό 

αποθεματικό είναι 612.007,28€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 228.587.373,37 

ΕΞΟΔΑ 227.975.366,09 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 612.007,28 

                                                                  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/102472/07-12-2017 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/103237/11-12-2017 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

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

έτους 2017, ως κατωτέρω: 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0006 και τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

επιλέξιμων περιοχών του Δήμου Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Δήμου Αταβύρου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.095,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 
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της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ Απ. Ένταξης: ΩΧ5Μ465ΧΙ8-9ΜΕ). Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 69-7341.0002                              

2. Κ.Α 4219.0004 και τίτλο «Επιστροφή αδιάθετου ποσού επιχορήγησης από τον ΠΡΟΤΟΥΡ», 

προϋπολογισμού δαπάνης 120.053,68 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 69-7341.0002 και τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

επιλέξιμων περιοχών του Δήμου Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Δήμου Αταβύρου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.095,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον                      Κ.Α.  

1328.0006                              

2. Κ.Α 70-6671.0006 και τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 341,04 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 30-7131.0008 και τίτλο «Προμήθεια εργαλείων (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 14.898,41 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης. 

2. Κ.Α 30-7323.0007 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Κρεμαστής (Τελεσίδικη Δικαστική 

Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 5.056,82 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα για την 

εκκαθάριση του κεφαλαίου δικαστικής απόφασης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων», προϋπολογισμού δαπάνης 25.609,64 €, κατά 

32.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου.            

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  544.249,87 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται                                

κατά  67.757,41 € και το τελικό αποθεματικό είναι 612.007,28€. 

 

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

 

                                                                  

 

 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ 228.587.373,37 

ΕΞΟΔΑ 227.975.366,09 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 612.007,28 
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ΘΕΜΑ 3o                                                              Aπόφ. Αρ.707/ 2017 (ΑΔΑ: 7ΓΧ3Ω1Ρ-9ΕΜ) 

Λήψη απόφασης περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων 

Δήμου Ρόδου, για τη χρήση του οικονομικού έτους 2016.   

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών   αρ. πρωτ. 2/102521/7-12-2017) 

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

Υπηρεσιών   με αρ. πρωτ. 2/102521/7-12-2017, ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση προελέγχου οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 

Δήμου Ρόδου για την χρήση οικονομικού έτους 2016. 

Σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό τον πίνακα Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Δήμου 

Ρόδου για την χρήση οικονομικού έτους 2016 της προς έγκριση προελέγχου. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί έγκρισης προελέγχου του Ισολογισμού του πίνακα Γενικής 

Εκμετάλλευσης και του Προσαρτήματος του Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2016. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Διευθύντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

προϊσταμένου Λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
        
 

  
                             ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 -6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  1.1.2016 έως 31.12.2016  

        

Ε  Ν  Ε  Ρ  Γ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο             Π   Α   Θ   Η   Τ   Ι   Κ   Ο     

  
                       Ποσά κλειόμενης χρήσης 
2016               Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015     

Ποσά 
κλειόμενης 

Ποσά 
προηγούμ. 

  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία   χρήσης 2016 χρήσης 2015 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ             Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.556.604,98 3.312.575,72 244.029,26 3.550.032,98 3.217.369,36 332.663,62       

              Ι. Κεφάλαιο 
335.277.913,1

9 
334.273.804,1

1 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                   

 I. Ασώματες ακινητοποιήσεις             ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ.επενδύσεων     

1.  Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως 2.280.136,97 1.955.725,05 324.411,92 2.280.136,97 1.887.795,60 392.341,37 3. Δωρεές παγίων 982.187,04 982.187,04 

              4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 191.637.415,66 189.270.452,79 

ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις               
192.619.602,7

0 
190.252.639,8

3 

1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 128.375.208,49 - 
128.375.208,4

9 128.375.208,49 - 
128.375.208,4

9       

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως 100.607.850,77 30.098.529,14 70.509.321,63 100.607.850,77 26.117.131,98 74.490.718,79 III. Απoθεματικά κεφάλαια     

1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 83.078.511,46 28.506.101,76 54.572.409,70 83.068.770,58 25.231.097,15 57.837.673,43 3. Ειδικά αποθεματικά - - 

1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 12.588.943,59 4.634.598,51 7.954.345,08 12.588.943,59 4.112.602,20 8.476.341,39       

2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί-Φυτείες,Δάση 20.281.799,29 - 20.281.799,29 20.281.799,29 - 20.281.799,29 IV. Αποτελέσματα εις νέο     

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 102.356.874,00 66.079.043,69 36.277.830,31 102.198.051,76 62.188.021,82 40.010.029,94 Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέον -9.088.681,11 -7.404.826,80 

3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 18.185.561,13 4.662.015,96 13.523.545,17 17.871.791,81 3.947.012,35 13.924.779,46       

3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 17.442.144,92 7.114.054,36 10.328.090,56 17.442.144,92 6.475.176,34 10.966.968,58 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     

3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 86.328.352,92 24.673.373,60 61.654.979,32 85.012.069,39 21.430.980,81 63.581.088,58 (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+ΑΙV) 
518.808.834,7

8 
517.121.617,1

4 

4.  Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός 
εξοπλ. 6.045.684,02 4.508.885,39 1.536.798,63 5.433.156,36 4.256.054,35 1.177.102,01       

5.  Μεταφορικά μέσα  12.172.116,32 11.277.625,92 894.490,40 12.171.000,32 10.994.448,71 1.176.551,61 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ     

6.  Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 11.387.901,67 10.207.787,48 1.180.114,19 10.865.649,14 9.925.475,67 940.173,47 1. Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού     
7.  Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 
παγίων 34.989.606,47 - 34.989.606,47 33.544.449,56 - 33.544.449,56     λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.014.156,43 872.969,28 

  633.840.555,05 191.762.015,81 
442.078.539,

24 629.460.885,98 174.678.001,38 
454.782.884,

60 3. Λοιπές προβλέψεις  0,00 0,00 

Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 636.120.692,02 193.717.740,86 
442.402.951,

16 631.741.022,95 176.565.796,98 
455.175.225,

97   1.014.156,43 872.969,28 
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ΙΙI.Τίτλοι πάγιας επένδυσης& άλλες 
μακρ.Χρ.Απαιτήσεις             Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

  1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης   48.085.877,36     47.813.036,49   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

      Μείον:Προβλέψεις υποτίμησης   18.722.376,54     17.640.699,35   4. Δάνεια Τραπεζών 38.779.504,68 41.619.818,49 

      Μείον:Οφειλόμενες δόσεις   - 29.363.500,82   - 30.172.337,14       

  7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     1.920,00     1.920,00       

      
29.365.420,8

2     
30.174.257,1

4 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)     
471.768.371,

98     
485.349.483,

11 1. Προμηθευτές 4.720.876,88 7.270.051,56 

              3. Τράπεζες-λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων - - 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.335.192,90 882.235,30 

 I. Αποθέματα             6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.068.057,49 1.148.866,57 
  1. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-
Αναλώσιμα,ανταλλακτικά και              7. Μακροπρόθ.υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2.886.805,52 2.823.214,79 

    είδη συσκευασίας     111.979,34     27.385,68 8. Πιστωτές διάφοροι 1.106.357,22 732.194,82 

                11.117.290,01 12.856.563,04 

ΙΙ. Απαιτήσεις             Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 49.896.794,69 54.476.381,53 

  1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών   92.030.595,21     85.156.028,22         

   Μείον:Προβλέψεις   44.188.038,91 47.842.556,30   35.187.435,88 49.968.592,34 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ     

  4.Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις & χρεώστες   50.000,00     50.000,00   1. Έσοδα επομένων χρήσεων - - 

   Μείον:Προβλέψεις   50.000,00 -   50.000,00 - 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.371.726,24 1.294.509,56 

  5.Χρεώστες διάφοροι     8.113.931,57     7.750.030,85   3.371.726,24 1.294.509,56 

12.Λογαριασμός διαχείρισης προκαταβολών & 
πιστώσεων     75.948,62     54.948,62       

      
56.032.436,4

9     
57.773.571,8

1       

                    

ΙΙI. Χρεόγραφα                   

  1.Μετοχές   268.229,88     268.229,88         

   Μείον:Προβλέψεις υποτιμήσεως   268.229,88 -   268.229,88 -       

                    

                    

ΙV. Διαθέσιμα                   

  1. Ταμείο     2.964,39     59.643,18       

  3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας     30.727.393,47     22.345.376,99       

      
30.730.357,8

6     
22.405.020,1

7       

                    

                    
Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)     

86.874.773,6
9     

80.205.977,6
6       

                    

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                   
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  2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     
14.204.337,2

1     7.877.353,12       

                    

                    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)     
573.091.512,

14     
573.765.477,

51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ ) 
573.091.512,1

4 
573.765.477,5

1 

                    

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ             ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     

2. Χρεωστικοί λογαριαμοί Προυπολογισμού     

223.700.956,

38     

206.987.477,

05 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 

223.700.956,3

8 

206.987.477,0

5 

                    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:        
            

1)Ο Νομικός έλεγχοςτων τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του νέου Δήμου δεν έχει ολοκληρωθεί.  
            

2)Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
            

        
            

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

              31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016       

                
Ποσά 

κλειόμενης 
Ποσά  

προηγούμ. 

  
                       Ποσά κλειόμενης χρήσης 
2016   

                       Ποσά προηγούμενης χρήσης 
2015     χρήσης 2016 χρήσης 2015 

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως             Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως  -1.330.166,43 -252.667,72 

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών   27.558.915,57     26.951.267,64   Yπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγ.χρήσεων -7.404.826,80 -7.152.159,08 

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις   20.511.528,15     15.986.186,85   Φόρος εισοδήματος -353.687,88 - 

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπολογισμό   28.874.276,04 

76.944.719,7

6   28.322.561,52 

71.260.016,0

1 Έλλειμμα εις νέο  -9.088.681,11 -7.404.826,80 

    Μείον :                   

    Κόστος αγαθών και υπηρεσιών     67.563.763,07     65.579.991,32                                                           Ρόδος, 30/11/2017   

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως     9.380.956,69     5.680.024,69                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    Πλέον :                    

1. Άλλα έσοδα      2.950.919,38     2.027.611,42       

    Σύνολο     
12.331.876,0

7     7.707.636,11       

    Μείον:             
                                                                XΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ     

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   10.267.860,86     10.212.302,38          ΑΔΤ. ΑΑ-799446 

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων   7.134,96 10.274.995,82   2.472,89 10.214.775,27       

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως     2.056.880,25     -2.507.139,16   

    Πλέον :               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης  -     17.662,24           

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 295.156,00 295.156,00   7.553,58 25.215,82         

    Μείον:                   

2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων 1.081.677,19     128.281,69                                                              ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ     

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.046.094,60 2.127.771,79 -1.832.615,79 923.687,15 1.051.968,84 -1.026.753,02 ΑΔΤ. ΑΙ.429944 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως     224.264,46     -3.533.892,18       

     Πλέον:                   
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ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα    3.022.453,96     5.411.446,29     

3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων   5.895.192,62     6.449.367,13         

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων   -     -     

    8.917.646,58     11.860.813,42   
                                                                      ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     

    Μείον :                                                                              ΑΔΤ. ΑΖ.452646     

1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα  68.733,77     9.100,64           

2. Έκτακτες ζημίες -     -      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.402.740,67     1.730.841,71           

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 9.000.603,03 10.472.077,47 -1.554.430,89 6.839.646,61 8.579.588,96 3.281.224,46       

Οργανικά & ΄Εκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)     -1.330.166,43     -252.667,72   

    Μείον :                                                                         ……………………….   

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   17.247.150,24     16.783.811,55                                                          ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ ……………. 
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος   17.247.150,24 -   16.783.811,55 -   

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ      -1.330.166,43     -252.667,72       

 

  
 

                  

 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

  
        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)         

  
        31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)         

  
    Ποσά    Ποσά        Ποσά    Ποσά    

  
    Κλειόμενης    

Προηγούμεν
ης       Κλειόμενης    

Προηγούμεν
ης   

  
    

Χρήσεως 
2016   

Χρήσεως 
2015       Χρήσεως 2016   

Χρήσεως 
2015   

  
  ΧΡΕΩΣΗ           ΠΙΣΤΩΣΗ         

  
                        

  
  1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως           

1.Έσοδα κύριας 
δραστηριότητας         

  
20 Εμπορεύματα 0,00   0,00   70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και         

  
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 0,00   0,00      λοιπών αποθεμάτων 0,00   0,00   

  
22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 0,00   0,00   71 Πωλήσεις προϊόντων 0,00   0,00   

  
23 Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00   0,00   72 

-Έσοδα από 
φόρους,εισφορές,τέλη         
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24 Υλικά κατασκευής            πρόστιμα και προσαυξήσεις 20.511.528,15   15.986.186,85   
  

    και επισεκυής τεχν έργων 0,00   0,00   73 Εσοδα από τέλη & δικαιώματα         
  

25 Αναλώσιμα Υλικά 27.385,68   21.878,10      (ανταποδοτικά κλπ) 27.558.915,57 

48.070.443,7
2 26.951.267,64 

42.937.454,4
9 

  
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00   0,00               

  
28 Είδη συσκευασίας 0,00 27.385,68 0,00 21.878,10   2.Λοιπά οργανικά έσοδα         

  
            74 Επιχορηγήσεις 29.724.221,56   28.322.561,52   

  
  2. Αγορές Χρήσεως         75 Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 2.100.973,86   2.027.611,42   

  
20 Εμπορεύματα 0,00   0,00   76 Εσοδα κεφαλαίων 295.156,00 

32.120.351,4
2 25.215,82 

30.375.388,7
6 

  

24 Υλικά κατασκευής               
80.190.795,1

4   
73.312.843,2

5 
  

    και επισκευής τεχνικών έργων 0,00   0,00               
  

25 Αναλώσιμα υλικά 2.205.380,07   1.930.707,12               
  

26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 307.467,68   192.723,18               
  

28 Είδη συσκευασίας 0,00 2.512.847,75 0,00 2.123.430,30             
  

                        
  

  
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και 
αγορών   2.540.233,43   2.145.308,40             

  
  3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης                     

  
20 Εμπορεύματα 0,00   0,00               

  
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 0,00   0,00               

  
22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 0,00   0,00               

  
23 Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00   0,00               

  
24 Υλικά κατασκευής & επισκ.τεχν.έργων 0,00   0,00               

  
25 Αναλώσιμα υλικά 111.979,34   27.385,68               

  
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00   0,00               

  
28 Είδη συσκευασίας 0,00 111.979,34 0,00 27.385,68             

  
  Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων   2.428.254,09   2.117.922,72             

  
                        

  
  4.Οργανικά έξοδα                     

  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.488.841,05   26.147.756,23               

  
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 708.077,08   827.856,29               

  
62 Παροχές τρίτων 11.753.410,06   14.332.584,27               

  
63 -Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων                     

  
    στο λειτουργικό κόστος φόρων) 804.886,47   516.278,15               

  
64 Διάφορα έξοδα 13.975.884,37   11.216.606,74               

  
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 1.046.094,60   923.687,15               

  
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                     

  
   ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 17.247.150,24   16.783.811,55               

  
67 Χορηγήσεις -Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις 4.267.759,04   3.668.980,64               

  
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.246.173,68 77.538.276,5 311.251,69 74.728.812,7             
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9 1 

                        
  

  Συνολικό κόστος   
79.966.530,6

8   
76.846.735,4

3             
  

  ΜΕΙΟΝ:                     
  

78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων 0,00   0,00               
  

78.01 Λοιπά τεκμαρτά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00             
  

  Συνολικό κόστος εσόδων   
79.966.530,6

8   
76.846.735,4

3             
  

                        
  

80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως   224.264,46   0,00 80.01 Ελλειμμα εκμεταλλεύσεως   0,00   3.533.892,18 
  

                        
  

  Σύνολο   
80.190.795,1

4   
76.846.735,4

3   Σύνολο   
80.190.795,1

4   
76.846.735,4

3 

  
                        

  
                        

  

              

       
ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 224.264,46 

     

       

(+/-) ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

     

       
Λ.81.01 ΕΚΤ.& ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ 3.022.453,96 

     

       

Λ.82.01+07 EΣΟΔΑ 
ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ 5.895.192,62 

     

       
Λ.81.00 ΕΚΤ.& ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ -68.733,77 

     

       
Λ.81.02 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,00 

     

 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 

     

Λ.82.00 ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ -1.402.740,67 

     

       

Λ.83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΚΤ.ΚΙΝΔ. -9.000.603,03 

     

24 Υλικά κατασκευής     
   

Λ.84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΠΡΟΒΛ.ΠΡ.ΧΡ. 0,00 

     

    και επισεκυής τεχν έργων 0,00   
   

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
2016 -1.330.166,43 

     
  2. Αγορές Χρήσεως     

          
24 Υλικά κατασκευής     

  
70 Πωλήσεις εμπορευμάτων και   

     
    και επισκευής τεχνικών έργων 0,00   

  

   λοιπών αποθεμάτων 0,00 
     

    0,00   
  

73 Εσοδα από τέλη & δικαιώματα   
     

  3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης     
  

   (ανταποδοτικά κλπ) 27.558.915,57 
     

24 Υλικά κατασκευής     
  

    27.558.915,57 
     

    και επισεκυής τεχν έργων 0,00   
          

  Κόστος αναλωθέντων 0,00   
  

72 
-Έσοδα από 
φόρους,εισφορές,τέλη   

     

      
   πρόστιμα και προσαυξήσεις 20.511.528,15 
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25 Αναλώσιμα Υλικά 27.385,68   
          

  2. Αγορές Χρήσεως     

  

PART 74 
Επιχορηγήσεις από 
τακτ.προυπολ. 28.874.276,04 

     
25 Αναλώσιμα υλικά 2.205.380,07   

          
    2.232.765,75   

          
  3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης     

  
75 Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 2.100.973,86 

     

25 Αναλώσιμα Υλικά 111.979,34   
  

PART74 
Επιχορηγήσεις από 
τακτ.προυπολ. 849.945,52 

     
  Κόστος αναλωθέντων 2.120.786,41   

  
    2.950.919,38 

     

              

              
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00   

          
  2. Αγορές Χρήσεως     

          
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 307.467,68   

          
    307.467,68   

          
  3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης     

          
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 0,00   

          
  Κόστος αναλωθέντων 307.467,68   

          

              

              

 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ 2.428.254,09 

 
 

         

              

              

 
      ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ   

           

              

ΚΩΔ.ΓΛ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ 
  ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ    ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΠΡΟΒΛ.ΥΠΟΤΙ
Μ    ΣΥΝΟΛΑ 

    

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.488.841,05   19.064.018,90 7.424.822,15 0,00 0,00 0,00 
26.488.841,0

5 
    

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 708.077,08   570.639,32 137.437,76 0,00 0,00 0,00 708.077,08 
    

62 Παροχές τρίτων 11.753.410,06   11.402.008,23 351.401,83 0,00 0,00 0,00 

11.753.410,0
6 

    
63 -Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων                 

    
    στο λειτουργικό κόστος φόρων) 804.886,47   775.962,91 28.923,56 0,00 0,00 0,00 804.886,47 

    
64 Διάφορα έξοδα 13.975.884,37   13.917.185,66 51.563,75 7.134,96 0,00 0,00 

13.975.884,3
7 

    
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 1.046.094,60   0,00 0,00 0,00 1.046.094,60 0,00 1.046.094,60 

    
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων                 

    
   ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 17.247.150,24   15.006.337,73 2.240.812,51 0,00 0,00 0,00 

17.247.150,2
4 

    
67 Χορηγήσεις -Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις 4.267.759,04   4.267.759,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.267.759,04 

    
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.246.173,68   131.597,19 32.899,30 0,00 0,00 1.081.677,19 1.246.173,68 
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    77.538.276,59   65.135.508,98 
10.267.860,8

6 7.134,96 1.046.094,60 1.081.677,19 
77.538.276,5

9 
    

  ΥΛΙΚΑ 
  ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ    ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΑ 

ΠΡΟΒΛ.ΥΠΟΤΙ
Μ    ΣΥΝΟΛΑ 

    
24 Υλικά κατασκευής & επισκ.τεχν.έργων 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
25 Αναλώσιμα υλικά 2.120.786,41   2.120.786,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.786,41 

    
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων 307.467,68   307.467,68 0,00 0,00 0,00 0,00 307.467,68 

    
    2.428.254,09   2.428.254,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428.254,09 

    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.966.530,68   67.563.763,07 
10.267.860,8

6 7.134,96 1.046.094,60 1.081.677,19 
79.966.530,6

8 
    

              

              

 

      ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ  

           

              

ΚΩΔ.ΓΛ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ 2016   2015   
% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
      

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.488.841,05   26.147.756,23   1,30% 341.084,82 
      

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 708.077,08   827.856,29   -14,47% -119.779,21 
      

62 Παροχές τρίτων 11.753.410,06   14.332.584,27   -18,00% -2.579.174,21 
      

63 -Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων             
      

    στο λειτουργικό κόστος φόρων) 804.886,47   516.278,15   55,90% 288.608,32 
      

64 Διάφορα έξοδα 13.975.884,37   11.216.606,74   24,60% 2.759.277,63 
      

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 1.046.094,60   923.687,15   13,25% 122.407,45 
      

66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων             
      

   ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 17.247.150,24   16.783.811,55   2,76% 463.338,69 
      

67 Χορηγήσεις -Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις 4.267.759,04   3.668.980,64   16,32% 598.778,40 
      

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 1.246.173,68   311.251,69   300,37% 934.921,99 
      

    77.538.276,59   74.728.812,71   3,76% 2.809.463,88 
       24-25-

26 Υλικά 2.428.254,09   2.117.922,72   14,65% 310.331,37 
      

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 79.966.530,68   76.846.735,43   4,06% 3.119.795,25 
      

  ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ              
      

81 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα & ζημίες 68.733,77   9.100,64   655,26% 59.633,13 
      

82 Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 1.402.740,67   1.730.841,71   -18,96% -328.101,04 
      

83 Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 9.000.603,03   6.839.646,61   31,59% 2.160.956,42 
      

84 Προβλέψεις απαξιώσεων τίτλων πάγ.επένδ. 0,00   0,00       
      

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10.472.077,47   8.579.588,96   22,06% 1.892.488,51 
      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 90.438.608,15   85.426.324,39   5,87% 5.012.283,76 
      

              

ΚΩΔ.ΓΛ ΟΡΓΑΝΙΚA EΣΟΔΑ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ 2016   2015   
% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
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70 
Πωλήσεις εμπορευμάτων & λοιπών 
αποθεμάτων 0,00   0,00   #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 

      
72 Εσοδα από φόρους,εισφορές,τέλη,πρόστιμα 20.511.528,15   15.986.186,85   28,31% 4.525.341,30 

      
73 

Εσοδα από τέλη & δικαιώμ. 
(ανταποδοτ.τέλη) 27.558.915,57   26.951.267,64   2,25% 607.647,93 

      
74 Εσοδα από επιχορηγήσεις 29.724.221,56   28.322.561,52   4,95% 1.401.660,04 

      
75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών 2.100.973,86   2.027.611,42   3,62% 73.362,44 

      
76 Εσοδα κεφαλαίων 295.156,00   25.215,82   1070,52% 269.940,18 

      
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 80.190.795,14   73.312.843,25   9,38% 6.877.951,89 

      
  ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ             

      
81 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 3.022.453,96   5.411.446,29   -44,15% -2.388.992,33 

      
82 Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 5.895.192,62   6.449.367,13   -8,59% -554.174,51 

      
84 Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 0,00   0,00     0,00 

      
  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 8.917.646,58   11.860.813,42   -24,81% -2.943.166,84 

      
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 89.108.441,72   85.173.656,67   4,62% 3.934.785,05 

      

              
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -1.330.166,43   -252.667,72   4,26 -1.077.498,71 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999, όπως τροποποιήθηκε 

με την Κ.Υ.Α. 4604/2005) 

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά 

την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του Ισολογισμού 

και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την 

επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρέκκλισης αυτής. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες 

συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

 

(γ) Άρθρο 1. παρ. 4.1.501 περιπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα 

των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα 

κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, 

δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, 

σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων 

λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης 

χρήσεως. 

Δεν υπάρχουν. 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με 

σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού 

αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε 

φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις 

διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές, αναφέρονται με 

πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη 

διαμόρφωση των απαιτήσεων – υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου. 

α)  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά την 1.1.2011 αποτιμήθηκαν στην αξία της 

τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 

μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. 

Η αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν την 

απογραφή έναρξης της 1.1.2011 έγινε, , με τις αξίες που είχαν προσδιορισθεί κατά την απογραφή 

έναρξης πλέον τις προσθήκες των επομένων χρήσεων μέχρι την 31/12/2011. 

Ειδικότερα: 

1. Των ακινήτων (Γήπεδα - Οικόπεδα, Κτίρια και τεχνικά έργα) με το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις. 

2. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 όπως 

ισχύει και την Υ.Α. με Α.Π. 74445/29-12-2010 του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ. στην τρέχουσα αξία. 



21 

 

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν κατά τον 

έλεγχο των επόμενων χρήσεων θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της 

παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/30.12.1999 (ΠΟΛ 74445/29.12.2010).    

β)  Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

γ) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) 

αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τιμής 

αντικαταστάσεως. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, 

εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η 

μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες 

διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της 

διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως, από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους 

λογαριασμούς ``διαφορών αναπροσαρμογής`` του παθητικού (λογ. 41.06-41.07), ενώ στο 

προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω 

περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών 

«διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη χρήση. 

Εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 παράγραφος 1.1.108.  

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 7:  Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. 

Πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

 

3.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ.16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων και εξόδων 

εγκαταστάσεως, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου 

ενεργητικού. 

 -  Βλέπε συνημμένο Πίνακα Μεταβολών Παγίων Στοιχείων 

          - Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αξίας κτήσεως 3.556.604,98 ευρώ, αφορά σε 

λογισμικά προγράμματα Η/Υ, αμοιβές μελετών για την ανάπτυξη και επέκταση του Δήμου. τα οποία 

την 31.12.2016 έχουν αποσβεστεί κατά 3.312.575,22 ευρώ. Οι προσθήκες χρήσεως στον ανωτέρω 

λογαριασμό ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 6.572,00 ευρώ και αφορούν προμήθειες λογισμικών 

προγραμμάτων.. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που 

προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται 

αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

α) Οι αποσβέσεις παγίων έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 24 του  Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167/23.07.2013 

τεύχος Α΄)   

β) Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών παγίων 

γ) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν ως ακολούθως: 

Οι συμμετοχές σε  δημοτικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους με εξαίρεση τρείς 

(3) εκκαθαρισθείσες επιχειρήσεις και μιάς (1) δημοτικής επιχείρησης για τις οποίες έχει γίνει 

πρόβλεψη υποτίμησης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Οι συμμετοχές στις επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή Ανώνυμων εταιρειών αποτιμήθηκαν στην 

τρέχουσα αξία τους βάση των τελευταίων δημοσιευμένων Ισολογισμών.    

δ) Για τα χρεόγραφα –συμμετοχές σε επιχειρήσεις με ποσοστό κάτω του 10% (ΔΑΝΕ Α.Ε.) 

σημειώνουμε ότι έχει σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη ισόποση με την αξία κτήσης 

πρόβλεψη υποτίμησης.. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ.4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι 

οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά των σχετικών διατάξεων της φορολογικής 

νομοθεσίας.  

Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 
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(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β.1. «Έξοδα 

ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β.3. «Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ.Ι.1. 

«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και 

αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

Στους ανωτέρω λογαριασμούς περιλαμβάνονται κυρίως μελέτες έργων, προγράμματα Η/Υ και 

μελέτες στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του δήμου. 

Οι λογαριασμοί αυτοί αποσβέννονται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συντελεστές της 

φορολογικής νομοθεσίας. 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ.2: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης , με την 

αρχική αξία κτήσεώς τους και την αξία αποτιμήσεώς τους στο τέλος της χρήσεως. 

Παραπέμπουμε στον συνημμένο, στο προσάρτημα. σχετικό πίνακα.. 

 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του 

ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των 

λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες 

των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 

Δεν υπάρχουν. 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Στη παρούσα χρήση, το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 1.004.109,08 σύμφνα 

με το υπ’αριθμ.10260/23-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με θέμα Λογιστική αποτύπωση επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των 

ΟΤΑ ,όπου σύμφωνα με την οποία τα ποσά που αποδόθηκαν στους ΟΤΑ για την εξόφληση 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων δεν πρέπει να αποτυπώνονται σε λογαριασμό εσόδων που 

προσδιορίζουν τα αποτελέσματα χρήσης αλλά ως έκτακτη κεφαλαιοδότηση και να προσαυξάνουν απ’ 

ευθείας την καθαρή θέση τους. 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 20: Ανάλυση των λογισθέντων προβλέψεων. 

 

α)Προβλέψεων αποζημιώσεως Προσωπικού. (με ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α). 

Στη παρούσα χρήση το ποσό των σχηματισθέντων προβλέψεων αποζημιώσεως μέχρι και την 

προηγούμενη χρήση (31.12.2015) ευρώ 872.969,28 αυξήθηκε κατά το ποσό ευρώ 141.187,15 ήτοι 

συνολικό ποσό μέχρι την 31.12.2016 ευρώ 1.014.156,43. Η αύξηση αυτή αφορά προσαρμογή-

επικαιροποίηση  της πρόβλεψης αποζημιώσεως προσωπικού με βάση την προϋπηρεσία του μέχρι την 

31.12.2016. 

β)Προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

Οι συνολικές προβλέψεις κατά την 1.1.2016 ευρώ 35.237.435,88 αυξήθηκαν κατά την παρούσα 

χρήση (2016) κατά το ποσό των ευρώ 9.000.603,03 ανερχόμενες την 31.12.2016 στο ποσό των ευρώ 

44.238.038,91 για ενδεχόμενη ζημία από μη είσπραξη απαιτήσεων σε καθυστέρηση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με 

εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 
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Κατά την 31.12.2016 τα υφιστάμενα υπόλοιπα μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων αφορούν 

σε δανειακές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την πρώην Τράπεζα Marfin ,την 

E.F.G. Eurobank και  την  πρώην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά που λήγουν μετά από πέντε 

χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού ανέρχονται κατά την 31.12.2016 σε   

12.338.809,24  ευρώ και αφορούν τις ακόλουθες τράπεζες. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    8.444.220,99 € 

EUROBANK (EFG)       180.000,00 €. 

Τ.Π.Δ.                         3.714.588,25 €  

 

 

(γ) Άρθρο 1. παρ. 4.1.501 περιπτ.10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του 

Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής του καταστάσεως. 

Δεν υπάρχουν. 

 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.00 «Έξοδα 

επόμενων χρήσεων», 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», 56.00 «Έσοδα επομένων χρήσεων» και 

56.01 «Έξοδα χρήσεως πληρωτέα», αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

1.Κατανομή από Φόρο Εισοδήματος 2016 8.794.700,00 

2.Προνοιακά επιδόματα 11
ου

 & 12
ου

/2016 1.813.514,14 

3.Τέλη καθαριότητας & φωτισμού 11
ου

 & 

12
ου

/16 

3.385.420,89 

4.Τόκοι καταθέσεων Β Εξαμήνου 2016 

(Eurobank) 

348,45 

5.Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 11 & 12/2016 42.728,60 

6.Έσοδα από επιχορήγηση προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» Γ Δόση 

55.614,44 

7.Έσοδα από επιχορήγηση προγράμματος 

«Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής 

ζωής» 11 & 12/2016 

112.010,69 

Σύνολο 12.204.337,21 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων 

από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία 

επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του 

Ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής 

θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων 

βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται 

χωριστά. 

Στο λογαριασμό τάξεως « Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» και στον αντίστοιχο 

συλλειτουργούντα λογαριασμό «Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού» παρακολουθείται ο 

προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων, κατά 

τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του Π.Δ. 315/1999. 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες 

ασφάλειες (υποθήκες – προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι 

τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. 

Δεν παρακολουθούνται λογιστικά. 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 15: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα 

μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους , καθώς και οι δημιουργημένες 
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υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται 

συνολικά για κάθε κατηγορία.  

Έξοδα Αιρετών αρχόντων (παραστάσεως, κινήσεως) ευρώ 499.126,44 €. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν 

δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των 

ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή 

οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 

Δεν υπάρχουν. 

 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές – έξοδα προσωπικού ανάλυση 

σε μισθούς – ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι 

σχετικές με συντάξεις. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της 

χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται 

με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 
 

α) Προσωπικό : Άτομα 1352 

β) Κατηγορίες προσωπικού  

Τακτικό προσωπικό 1.119 

Έκτακτο προσωπικό 233 

Αιρετοι 59 

γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού  

Γ1. Τακτικό προσωπικό 13.515.442,61 

Γ2. Έκτακτο προσωπικό 8.207.746,53 

Γ3. Ειδικών θέσεων 174.751,86 

Γ3. Εργοδοτικές εισφορές 4.588.900,05 

Γ4. Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού 2.000,00 

Σύνολο 26.488.841,05 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων 

χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές 

αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 

(γ) Άρθρο 1. παρ. 4.1.501 περιπτ.17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα  και ανόργανα 

έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

και των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, 

όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου.  

 
«Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»:   

- Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις επενδύσεων ευρώ 2.643.091,13 

- Διάφορα έκτακτα έσοδα 

(εισπράξεις από προγρ.ΟΑΕΔ και έσοδο βεβαίωσης 3
ου

 λογ.έργου βιολογικού 

καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου) 

 » 

     379.362,83 

Σύνολο ευρώ 3.022.453,96 
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«Έσοδα προηγουμένων χρήσεων»: 

      Τακτικά έσοδα από έσοδα Π.Ο.Ε που      

      πρωτοβεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση   

           

»     3.420.093,46 

    

      Έκτακτα έσοδα από έσοδα Π.Ο.Ε. που 

      πρωτοβεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση                                    

 

   

           

              

            

2.462.424,42 

   

      Έσοδα από επιστροφές  » 12.674,74   

Σύνολο 

 Ευρώ         5.895.192,62   

 

«Έκτακτα και ανόργανα έξοδα»: 

  

         

      Τόκοι υπερημερίας (για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων)                                                                                                                                          68.733,77 

   

                                                   Σύνολο ευρώ 68.733,77 

«Έξοδα προηγουμένων χρήσεων»: 

  

Διαγραφές βεβαιωμένων απαιτήσεων με αποφάσεις Δ.Σ. 1.136.835,72 

Φόροι-τέλη προηγουμένων χρήσεων 42.139,19 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 4.126,29 

Αμοιβές τρίτων παρελθόντων ετών (έξοδα από δικαστικές 

αποφάσεις 

9.534,35 

Λοιπά έξοδα από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 28.115,19 

Έξοδα τραπεζών προηγουμένων χρήσεων 117.776,71 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 64.212.52 

Σύνολο 1.402.740,67 

 
  

 

- Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ευρώ 9.003.603,03 

                                                   Σύνολο 
ευρώ 9.003.603,03 

 

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περιπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με 

ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μια πιστή εικόνα 

της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό 

δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

1)  Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους 

ισχύοντες συντελεστές που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία. 

2)   Για τον λογαριασμό των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» που 

αντιπροσωπεύει τα έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη κατά την 31.12.2016 επισυνάπτεται 

σχετικός πίνακας. 

3) Στην παρούσα χρήση, από την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης προέκυψαν 

υπερτιμήσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.835,40 και υποτιμήσεις συνολικού ποσού ευρώ 

1.083.512,59. Ανάλυση παρατίθεται στο σχετικό πίνακα «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» του 

παρόντος προσαρτήματος.  
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(Ακολουθούν οι υπογραφές του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας 

Καλογήρου Παρασκευής και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2016 

  

Αξία κτήσεως την 

31/12/2015 

Προσθήκες 

χρήσης 

Μειώσεις 

Μεταφορές 

Αξία κτήσεως 

31/12/2016 

Αποσβέσεις την 

31/12/2015 

Αποσβέσεις 

χρήσης 2016 

Σύνολο 

αποσβέσεων την 

31/12/2016 

Αναπόσβεστη αξία 

την 31/12/2016 

Β. Έξοδα εγκαταστάσεως                 

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.550.032,98 6.572,00 0,00 3.556.604,98 3.217.369,36 95.206,36 3.312.575,72 244.029,26 

Γ.Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 

1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 2.280.136,97 0,00 0,00 2.280.136,97 1.887.795,60 67.929,45 1.955.725,05 324.411,92 

        Σύνολο 5.830.169,95 6.572,00 0,00 5.836.741,95 5.105.164,96 163.135,81 5.268.300,77 568.441,18 

Γ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις         

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 128.375.208,49 0,00 0,00 128.375.208,49 0,00 0,00 0,00 128.375.208,49 

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 100.607.850,77 0,00 0,00 100.607.850,77 26.117.131,98 3.981.397,16 30.098.529,14 70.509.321,63 

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 83.068.770,58 9.740,88 0,00 83.078.511,46 25.231.097,15 3.275.004,61 28.506.101,76 54.572.409,70 

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 12.588.943,59 0,00 0,00 12.588.943,59 4.112.602,20 521.996,31 4.634.598,51 7.954.345,08 

     2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση 20.281.799,29 0,00 0,00 20.281.799,29 0,00 0,00 0,00 20.281.799,29 

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 102.198.051,76 158.822,24 0,00 102.356.874,00 62.188.021,82 3.891.021,87 66.079.043,69 36.277.830,31 

     3α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 17.871.791,81 313.769,32 0,00 18.185.561,13 3.947.012,35 715.003,61 4.662.015,96 13.523.545,17 

     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 17.442.144,92 0,00 0,00 17.442.144,92 6.475.176,34 638.878,02 7.114.054,36 10.328.090,56 

     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 85.012.069,39 1.316.283,53 0,00 86.328.352,92 21.430.980,81 3.242.392,79 24.673.373,60 61.654.979,32 

     4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις&λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός 5.433.156,36 612.527,66 0,00 6.045.684,02 4.256.054,35 252.831,04 4.508.885,39 1.536.798,63 

     5.   Μεταφορικά μέσα 12.171.000,32 1.116,00 0,00 12.172.116,32 10.994.448,71 283.177,21 11.277.625,92 894.490,40 

     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10.865.649,14 522.252,53 0,00 11.387.901,67 9.925.475,67 282.311,81 10.207.787,48 1.180.114,19 

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 33.544.449,56 2.092.304,73 647.147,82 34.989.606,47 0,00 0,00 0,00 34.989.606,47 

           Σύνολο 629.460.885,98 5.026.816,89 647.147,82 633.840.555,05 174.678.001,38 17.084.014,43 191.762.015,81 442.078.539,24 

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 635.291.055,93 5.033.388,89 647.147,82 639.677.297,00 179.783.166,34 17.247.150,24 197.030.316,58 442.646.980,42 



 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 

 

Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των 

λοιπών πληροφοριών που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου στο έτος 2016. 

Στην συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά με τις ανωτέρω 

Οικονομικές καταστάσεις και τον Απολογισμό του Δήμου. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν ,ολοκληρώνεται η τέταρτη δημοτική διαχειριστική χρήση του νέου Καλλικρατικού Δήμου 

Ρόδου εφαρμόζοντας ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ.315/1999), 

επιτρέποντας στο Δήμο  

να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τη σωστή πορεία των οικονομικών στοιχείων του. Ταυτόχρονα η 

τήρηση της σχετικής νομοθεσίας εγγυάται τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση. 

Ακολούθως παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2016. 

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

80.190.795,14. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι λογαριασμοί των έκτακτων αποτελεσμάτων 

(«έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έσοδα προηγούμενων χρήσεων»)  ποσού ευρώ 8.917.646,58 τα 

συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 89.108.441,72. 

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2016, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών 

διαθέσιμων αρχής της χρήσης, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 

111.101.844,03. 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής: 

72 
Έσοδα από φόρους-κοινωνικούς πόρους- τέλη και 

δικαιώματα 

» 

20.511.528,15 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  » 27.558.915,57 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις » 29.724.221,56 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες » 2.100.973,86 

76 Έσοδα κεφαλαίων » 295.156,00 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων » 80.190.795,14 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 3.022.453,96 

82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων » 5.895.192,62 

84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων » 0,00 

 Σύνολο Εκτάκτων εσόδων » 8.917.646,58 

 Γενικό Σύνολο ευρώ 89.108.441,72 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής: 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ευρώ 26.488.841,05 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 708.077,08 

62 Παροχές τρίτων » 11.753.410,06 

63 Φόροι-τέλη » 804.886,47 

64 Διάφορα έξοδα » 13.975.884,37 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα » 1.046.094,60 

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος » 17.247.150,24 



 

67 Παροχές –Χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές » 4.267.759,04 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως   1.246.173,68 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 77.538.276,59 

81 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα και ζημίες » 68.733,77 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 1.402.740,67 

83 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις » 9.000.603,03 

 

 
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων » 10.472.077,47 

 Ανάλωση Αποθεμάτων  2.428.254,09 

 Γενικό Σύνολο ευρώ 90.438.608,15 

 

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ευρώ 67.563.763,07  

αυξανόμενο  σε σχέση με το 2015 κατά 3,02%. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 10.267.860,86 

αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 0,54% , τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο 

ποσό των ευρώ 7.134,96 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 188,53%  και τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.046.094,60 αυξανόμενο σε σχέση με το 2015 κατά 13.25%.Η 

διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 89.108.441,72 μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού ευρώ 90.438.608,15 αποτελεί το έλλειμμα πρό φόρων της 

χρήσεως 2016 το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 1.330.166,43. Το καθαρό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της 

χρήσης 2016 μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ευρώ 353.687,88   ανέρχεται σε ευρώ 

1.683.854,31. 

Κατά συνέπεια  το σωρρευμένο υπόλοιπο εις νέο (έλλειμμα) ανέρχεται στο ποσό των 

9.088.681,11 ευρώ. 

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2016, όπως προκύπτουν από τον Απολογισμό, 

ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 80.373.591,81. 

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2016 ευρώ 88.719.021,28 πλέον τα χρηματικά 

διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού ευρώ 22.382.822,75 ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 111.101.844,03 

μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2016 ευρώ 80.373.591,81 μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της 

χρήσεως 2016 που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 30.728.252,22. Αν στο ποσό των 30.728.252,22 

προστεθούν και οι επιταγές που δεν έχουν εμφανιστεί στις τράπεζες προς πληρωμή συνολικής αξίας 

ευρώ 2.104,41 το τελικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων με 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ 30.730.356,63. Η διαφορά με το διπλογραφικό σύστημα ευρώ 1,23 οφείλεται σε δύο (2) 

τραπεζικούς λογαριασμούς Τραπέζης Ελλάδας που δεν ανήκουν στο Δήμο και εμφανίζονται στα βιβλία 

του διπλογραφικού συστήματος (ανήκουν σε λοιπές οντότητες του δήμου).  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

  ΧΡΗΣΗ 2016 

Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 29,29% 

    

Τόκοι / Συνολικά έξοδα 1,16% 

    

Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 19,07% 

    

Τέλη & Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 30,93% 

    

Επιχορηγήσεις / Σύνολο Οργανικών Εσόδων 37,07% 

    



 

Φόροι / Σύνολο εσόδων 16,37% 

    

Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 53,69% 

 

Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: 

 

Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 29,29% επί του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 

1,16%, ενώ οι αποσβέσεις ανέρχονται σε 19,07%, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω αναλυτικό 

πίνακα. 

 

Όσον αφορά τα έσοδα, το 30,93% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα, ενώ κατά  37,07% 

καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες.  

 

Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την μεγάλη εξάρτηση του Δήμου για την 

λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση. 

 

Τέλος, οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 53,69% επί των εσόδων. Ο 

δείκτης αυτός επιβάλλεται να μειωθεί δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της 

ρευστότητας του Δήμου. 

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία (ενσώματες, 

ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα εγκαταστάσεως) ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 639.677.297,00 και 

αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 197.030.316,58 , η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο 

ποσό των ευρώ 442.646.980,42. 

 

7. ΔΑΝΕΙΑ 

 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 38.779.504,68 και η 

αντίστοιχη χρεολυτική δόση αυτών για την επόμενη χρήση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.886.805,52. 

  

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Το σύνολο των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

92.030.595,21 και αντίστοιχα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από δανειοδοτήσεις) του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 

8.230.484,49. 

 

 Σημειώνουμε ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 11.117.290,01. 

Παραθέτουμε ανάλυση του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 4.720.876,88 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 2.104,41 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 1.335.192,90 

ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  1.068.057,49 

ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΟ 2017 2.886.805,52 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ   212.334,92 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.& ΛΟΙΠΟΙ) 70.323,71 

ΑΙΤΕΤΟΙ-ΥΠΑΛΛ.-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 127.383,71 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.966,15 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 120.544,16 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 215.029,48 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΔΗΜ.ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΟΥΣΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

(πρόκειται να ακυρωθεί λόγω μη έγκρισης από επίτρπο) 

100.000,00 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 61.606,76 



 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΑΠ 49.670,55 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 142.393,37 

ΣΥΝΟΛΟ 1.106.357,22 

 

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσεως 2016 ανέρχονται στο ποσό των  ευρώ 30.730.357,86 

και αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Ταμείο Δήμου (Μετρητά) 2.964,39 

ΤΡΑΠ. ALPHA 799/002002002244 35.469,39 

ΤΡΑΠ. ALPHA 593/002002001429 1.766,39 

ΑΛΦΑ 640002002039817 4.501,00 

ΑΛΦΑ 640002002039809 39.131,90 

ΑΛΦΑ 640002002025837 2.713,66 

ΑΛΦΑ 640002002039841 181.745,72 

ΑΛΦΑ 799002002006982 0,41 

ΑΛΦΑ 640002002039825 5.547,34 

ΑΛΦΑ 640002002039868 5.246,79 

ΑΛΦΑ 913002001000117 30.721,82 

ΑΛΦΑ 913002002014115 73.536,98 

ΑΛΦΑ 913002203000828 748,07 

ΑΛΦΑ  913 002 001 000 192 0,88 

ΑΛΦΑ 913 002 001 000 248 0,35 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54521200 9.206.432,02 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 297/47031382 32.990,40 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/545254-66 2.449,09 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54526787 15.365.139,43 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54526944 145.257,23 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.  461/54527082 1.145.956,33 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 461/54527165 2.037.216,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.461/54526860 4.208,81 

EUROBANK 0299.01.0200592022 0,00 

EUROBANK 0451.27.020091701 69.603,22 

EUROBANK 0026.0357.62.0200286177 23,20 

EUROBANK  200286270 326.255,97 

EUROBANK 200345882 125.364,77 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 189103300000019 ΕΠΙΧ.ΟΤΑ ΓΙΑ ΟΡΓ. ΚΛΠ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  71160 67 000000 10 52.616,33 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  2711606780022017  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580002012 ΕΕΤΑ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  2711606780030012  ΑΝΕΓΕΡ.20ου ΔΙΘ ΝΗΠ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ2711606780029011 ΔΗΜ.ΣΧΟΛ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 2702616700006015 ΕΠΙΧ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣ. 135.724,37 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 27106067800001011 ΑΝΕΓ.ΒΡΕΦΟΝΗΟ ΔΔ ΠΥΛΩΝΑΣ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  71606780027019 ΒΡΕΦ.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580027010 ΕΠΙΧ. ΕΕΤΑ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  3012106180076019 ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180041012 ΕΞΟΙΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0,00 



 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ2712606780002013 ΑΠΟΚ.ΧΑΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  2711606780038013 ΟΛΟΚΛ.ΑΠΟΚΑΤ.ΚΤΗΡ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  2712606780029014  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡ.ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

0,00 

ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ2712606780043010 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚ/ΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 19.589,60 

ΤΡ.ΕΛΛ. 2711606780030012 20ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜ ΝΗΠ. 0,00 

ΤΡ.ΕΛΛ. 27139606780028010  ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 0,00 

ΤΡ.ΕΛΛ.2712606780028023 ΠΡΟΜ.ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΕΞΟΠΛ.ΥΠΑΙΘΡΟΥ 0,00 

ΤΡ.ΕΛΛ.2713606700019010 ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 155.237,81 

ΤΡ.ΕΛΛ.2712606780025019 ΠΡΟΜΞ.ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΣΤΑΘΜ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 0,00 

ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ514157100004021 7.560,95 

ΤΡ.ΕΛΛ.2712606780050011 

ΑΠΟΚ.ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

8.907,93 

ΤΡ.ΕΛΛ(2716606710002013) - ΛΕΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒ. ΥΠΟΣΤΗΡ. ΓΥΝΑΙΚ. 

ΘΥΜ. ΒΙΑΣ 

39.669,34 

ΤΡ.ΕΛΛ (2716606710001017) - ΛΕΙΤ. ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞ. ΓΥΝΑΙΚ. ΘΥΜ. ΒΙΑΣ 70.888,24 

ΤΡΑΠ ΕΛΛΑΔΟΣ 16010002300000000000020199  Τ.Ε.Β.Α. 36.216,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88030021380 179.901,89 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114093180 227.964,65 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114163242 0,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114163269 140.416,49 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114172811 37,11 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759114178711 0,03 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759115901093 777.384,56 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5701070199269 60,66 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5701070199111 0,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5701070199218 0,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5701070199315 10,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5701070199404 0,00 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6759115832440 33.180,33 

ΤΠΔ 0,01 

Σύνολο 30.730.357,86 

 

10.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ      
Στη παρούσα χρήση, το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 1.004.109,08 σύμφνα 

με το υπ’αριθμ.10260/23-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με θέμα Λογιστική αποτύπωση επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των 

ΟΤΑ ,όπου σύμφωνα με την οποία τα ποσά που αποδόθηκαν στους ΟΤΑ για την εξόφληση 

ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων δεν πρέπει να αποτυπώνονται σε λογαριασμό εσόδων που προσδιορίζουν 

τα αποτελέσματα χρήσης αλλά ως έκτακτη κεφαλαιοδότηση και να προσαυξάνουν απ’ ευθείας την 

καθαρή θέση τους. 

 

        11.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όπως προκύπτει από τις  Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η οικονομική 

πορεία του Δήμου Ρόδου της χρήσεως 2016 κρίνεται  ικανοποιητική χρήζουσα όμως περαιτέρω 

βελτιωτικών μέτρων. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα Διακοσταματίου και της Δ/ντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 



 

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

 

 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 αυτούσια, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ. 2/102521/7-12-2017 

 την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/2016 του Δήμου Ρόδου, 

 Την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής χρήσης 2016, 

 το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Α)  Εγκρίνει τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων για την 

χρήση 2016, δυνάμει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 163, του Ν. 3463/2006,  και  

Β) Παραπέμπει το θέμα για να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, 

συνεπικουρούμενο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 3, του Ν. 3463/2006, από έκθεση 

ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που κατατίθεται συμφώνως με την ανωτέρω νομοθεσία, από 

τον ίδιο τον Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                              Aπόφ. Αρ.708/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΟΔΒΩ1Ρ-412) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γκουμότσιου  Νικόλαου 

από την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.865,20€ 

(με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,80€), που του εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση 

Ο.Ε. αρ. 615/2017 για παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση στύλου στην οδό 

Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης περιπτέρου) στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/90044/31-10-2017 & του 

τμήματος ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/101455/05-12-2017) 

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

Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/90044/31-10-2017, ως παρακάτω:   

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό  συνολικού ποσού "2.865.20 €". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γκουμότσιου Νικόλαου 

μετά από την αρ. 28/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων 

ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικού  908020700730352624266 Εθνικής τράπ. Ποσού * 2864,60 € 

 Σύνολο    2864,60 € 

Χρηματικό ένταλμα 2536/2017 - 2.865.20 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   -0,60 € 

Η διαφορά 0,60€ κατατέθηκε σε λογαριασμό Εθνικής τράπεζας του Δήμου, όπως φαίνεται και στην 

συνημμένη απόδειξη. 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 2536/2017 

συνολικού ποσού 2.865.20 € 



 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γκουμότσιου Νικόλαου από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικού  908020700730352624266 Εθνικής τράπ. 

2. Απόδειξη κατάθεσης 0,60 € σε Δήμο 

 

 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα σας αποσταλούν  

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του αναπληρωτή προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Βασιλώττου Κωνσταντίνου και του υπόλογου υπαλλήλου κου Γκουμότσιου Νικόλαου)    

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.16/90044/31/10/2017 

 την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101455/5-12-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου 

Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/101455/5-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του 

Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2536/25-10-2017, συνολικού ποσού 2.865,20   € 

(δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των 

υπ’ αριθμ.: 594/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 7ΗΟΝΩ1Ρ-ΓΞΚ)  και 615/2017 (περί 

Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: Ω4Ω7Ω1Ρ-Ξ28) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για  τη 

μετατόπιση στύλου που βρίσκεται στην οδό Ηλία Βενέζη λόγω χωροθέτησης περιπτέρου   

συνολικού κόστους 2.864,40€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης)σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

6344/28-09-2017 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης 
του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2536/25-10-2017 συνολικού ποσού 2.865,20 € 

εκδόθηκε στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γκουμότσιου Νικόλαου για αντίτιμο 

μετατόπισης στύλου στην οδό Ηλία Βενέζη λόγω Χωροθέτησης περιπτέρου  Κ.Α. 

20.6211.0002 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικού  908020700730352624266 Εθνικής τράπ. Ποσού  2864,60 € 

 Σύνολο    2864,60 € 

Χρηματικό ένταλμα 2536/2017 - 2.865.20 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   -0,60 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,60 ευρώ 
Η διαφορά 0,60€ κατατέθηκε σε λογαριασμό Εθνικής τράπεζας του Δήμου, όπως φαίνεται και στην  

απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας. 

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                              Aπόφ. Αρ.709/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΘΔ6Ω1Ρ-0ΔΥ) 



 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Τριγένη Μαρίας  από την 

υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00€ που της 

εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 351/2017 για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων έτους 2017 του Δήμου Ρόδου  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/86145/19-10-2017 & του τμήματος 

ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/101462/05-12-2017) 

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

Μηχανημάτων   με αρ. πρωτ. 2/86145/19-10-2017, ως παρακάτω: 

Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού                    

ελέγχου οχημάτων έτους 2017 Δήμου Ρόδου. 

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 351/2017 ορισμού υπολόγου.                                          

                  ii. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Αρ. 537/2017 παράτασης διαδικασίας απόδοσης 

λογαριασμού. 

             iii: Χ.Ε.Π.: 1728/ 18-7-2017 

              Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για το 

Χ.Ε.Π. 1728/18-7-2017 προπληρωμής ποσού χιλίων ευρώ ( 1.000,00€ ) σε βάρος του Κ.Α.: 00-

6142.0026, που εκδόθηκε  για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Ρόδου. Συγκεκριμένα 

αφορά την αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση μηχανημάτων έργων (Παράβολα και 

Πιστοποίηση). 

            Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ 351/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  και εξοφλήθηκε με την υπ΄ Αρ. 30238498-7/ 19-7-2017 επιταγή της Εθνικής Τράπεζας σε 

διαταγή «Τριγένη Μαρία» και συνολικού ποσού χιλίων ευρώ ( 1.000,00€ ). 

           Η αρχική προθεσμία απόδοσης λογαριασμού σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 351/2017 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής,  ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου 2017. Επειδή όμως εντός του Οκτωβρίου 2017 

έπρεπε να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και άλλα οχήματα, που αν δεν περνούσαν έγκαιρα θα 

προέκυπτε πρόστιμο εις βάρος του Δήμου Ρόδου, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού παρατάθηκε 

κατόπιν της εισήγησης του Προϊσταμένου της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού  & Μηχ/των με Αρ. Πρωτ.: 

2/70974 – 6/9/2017 και με την υπ΄ Αρ. 351/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά ένα (1) 

μήνα δηλαδή στις 19 Οκτωβρίου 2017.  

          Η υπ΄ αρ. επιταγή 30238498-7/ 19-7-2017 ποσού 1.000€ της Εθνικής Τράπεζας κατατέθηκε σε 

λογαριασμό της υπολόγου στην Τράπεζα ALPHA BANK. Τα χρήματα ήταν διαθέσιμα στις 24-7-2016 

γιατί υπήρχε valuer ( λόγω πολιτικής που τηρεί η ALPHA BANK) για την μεταφορά χρημάτων από την 

Εθνική Τράπεζα στην ALPHA BANK.   

 Στις 21-7-2017 έπρεπε να περάσει ΚΤΕΟ το ΚΗΗ 4733 τύπου Φορτηγό Ανοικτό. Επειδή όμως 

έληγε η ημερομηνία του ΚΤΕΟ και προκειμένου να μην χρεωθεί ο Δήμος Ρόδου με πρόστιμο, η 

πληρωμή του παραβόλου έγινε από το λογαριασμό μισθοδοσίας της υπολόγου. Όταν λοιπόν στις 24-7-

2017 ήταν διαθέσιμα τα χρήματα της επιταγής, η υπόλογος μετέφερε τα χρήματα από το λογαριασμό 

που έχει τα χρήματα του ΚΤΕΟ, στο λογαριασμό μισθοδοσίας που τηρεί στην ίδια τράπεζα, όπως 

φαίνεται και από την κίνηση του λογαριασμού.  

Το όχημα ΚΗΥ 1257 είχε περάσει από ΚΤΕΟ στις 5-7-2017 αλλά λόγω σοβαρών ελλείψεων ο 

τεχνικός έλεγχος ήταν ανεπιτυχής. Έτσι ορίστηκε νέα ημερομηνία επανέλεγχου. Η ημερομηνία αυτή 

ήταν στις 11 Αυγούστου 2017, την περίοδο δηλαδή που ήταν η κ. Τριγένη Μαρία υπόλογος. Έτσι 

έπρεπε να πληρωθούν δυο παράβολα για να έχει δικαίωμα επανέλεγχου. 

Τέλος, επισυνάπτουμε και την κίνηση του λογαριασμού της υπολόγου, στην οποία αποδεικνύεται 

η εν λόγω έκδοση και πληρωμή του  e- παράβολου για κάθε όχημα ξεχωριστά. 

   Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με τον αριθμό κυκλοφορίας κάθε οχήματος, την ακριβή 

ημερομηνία πρώτου ελέγχου και επανελέγχου που πιθανόν να πέρασαν κάποια οχήματα, την 

ημερομηνία και τον αριθμό συναλλαγής της τράπεζας, τον αριθμό Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του 

ΚΤΕΟ και τέλος το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε περίπτωση για τον έλεγχο και επανέλεγχο των 

οχημάτων.   

  



 

A/A 

ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦ

ΟΡΙΑΣ 

ΑΡ.ΣΥΝΑΛΑΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓ

ΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙ

Α ΚΤΕΟ 

2017 

ΑΡ. 

ΔΕΛΤΙΟ

Υ ΚΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

     20170719913013Ρ001 19/7/2017      1.000,00 €    

1 ΚΗΗ 4732 20170726096012Ξ074 26/7/2017 26/7/2017 17793 

 

65,00 € 

2 ΚΗΗ 4733 20170720096012Ξ123 20/7/2017 21/7/2017 17748 

 

65,00 € 

3 ΚΗΗ 4734 20170804096011Ξ758 31/7/2017 4/8/2017 17878 

 

41,00 € 

4 ΚΗΗ 4735 20170802096011Ξ639 2/8/2017 2/8/2017 17848 

 

41,00 € 

5 

ΚΗΥ 1257 

20170811096014Ξ775 11/8/2017 
11/8/2017 17940 

 

 4,00 € 

6 20170811096015Ξ218 11/8/2017   4,00 € 

7 20170901096016Ξ659 1/9/2017 1/9/2017 18131   4,00 € 

8 ΚΗΗ 4738 20170922096012Ξ016 22/9/2017 22/9/2017 18354   65,00 € 

9 ΚΗΗ 4739 20171004096012Ξ410 4/10/2017 5/10/2017 18531   65,00 € 

10 ΚΗΗ 3449 20170928096013Ξ995 28/9/2017 20/10/2017 18802   56,00 € 

11 ΚΗΗ 4736 201710180960113411 18/10/2017 18/10/2017 18750   34,00 € 

12 ΚΗΗ 4748 201710180960120682 18/10/2017 3/12/2017 19193   58,00 € 

13 ΚΗΗ 4709 201710180960113880 18/10/2017 

 

19377   41,00 € 

 14 ΚΗΥ 1349 201710180960114129 18/10/2017  

17/11/2017-         

19272   34,00 € 

    

Σύνολο ανάληψης: 

 

577,00 € 

        
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΠΟΣΟΥ: 423,00 €    

                                                                                                              

   Τα οχήματα  ΚΗΗ 4748, ΚΗΗ 4709 και ΚΗΥ 1349 θα περάσουν από ΚΤΕΟ στις 21,23,27 

Νοεμβρίου 2017. Τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος θα δοθούν μόλις τα έχουμε στη διάθεση μας. 

Το όχημα ΚΗΗ 3449 θα περάσει από Τεχνικό Έλεγχο στις 20 Οκτωβρίου 2017. 

 

          Το διαθέσιμο ποσό που έχει απομείνει είναι 423,00€. Η απόδοση των χρημάτων έγινε με την 

μέθοδο του Web-banking μέσω της Alpha Bank. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου στην Εθνική Τράπεζα στις 18 Οκτωβρίου 2017. Το ποσό της προμήθειας που χρεώνει η Τράπεζα 

της Alpha Bank για την μεταφορά των χρημάτων το χρεώθηκε η υπόλογος, όπως φαίνεται και στην 

απόδειξη της Τράπεζας με αριθμό συναλλαγής 20171018096015Β717. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα 

στον λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στις 18 Οκτωβρίου 2017 μετά τις 22:00. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊστάμενου διεύθυνσης κου Μπαρδακά Τσαμπίκου και της υπαλλήλου 

υπολόγου κας Τριγένη Μαρίας)      

 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.2/86145/19-10-        

2017 

 την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101462/5-12-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της  υπολόγου-υπάλληλου κ. ΤΡΙΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑΣ , βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/101462/2-12-

2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ.1728/18-

7-2017, συνολικού ποσού 1.000,00   € (Χιλίων Ευρώ), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 

(περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-ΗΥ1)  και 351/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 

ΩΘΡΧΩ1Ρ-ΣΔΒ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων έτους 2017.   

 



 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 1728/18-7-2017 συνολικού ποσού 1.000,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα της Δημοτικού Υπαλλήλου Μαρίας Τριγένη για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Ρόδου 

έτους 2017.   

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αποδείξεις συναλλαγών τράπεζας     

                                                                                                                              Σύνολο  577,00 € 
Χρηματικό ένταλμα 1728/2017                                                                                                 -1.000,00€  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :                     423,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 423 ευρώ 

Η διαφορά 423€ κατατέθηκε σε λογαριασμό Εθνικής τράπεζας του Δήμου, όπως φαίνεται και στην  

απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας. 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                              Aπόφ. Αρ.710/ 2017 (ΑΔΑ:  6ΡΘΛΩ1Ρ-8Ν6) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Θαρενού Παρασκευής από 

την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 921,17 € που 

της εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 466/2017 για την ανάγκη 

ηλεκτροδότηση στη Δ.Ε. Ατταβύρου  

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  με αρ. πρωτ.: 9/66570/24-08-2017 & του τμήματος 

ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/101473/05-12-2017) 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμό 2033/2017 χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

 

 Σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το επ’ ονόματι μου (Θαρενού Παρασκευή) ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό χρηματικού εντάλματος 2033/21-08-2017 συνολικού ποσού  921,17 € 

(εννιακόσια  είκοσι ένα ευρώ και δέκα επτά  λεπτά), το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμό 466/17-08-2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε για επαύξηση ισχύος 15 kVa (No 1)  σε 35 kVa (No 3) της 

παροχής με αριθμό 52598479-01  ρεύματος που βρίσκεται στο πάρκιγκ της  ΔΚ Έμπωνα. Το ύψος της 

δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 920,37 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το 

ΑΡ.ΗΜ.5266/09-08-2017  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ. 

  

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Γραμμάτιο  είσπραξης Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : Α/Α παραστατικού 37/23-08-2017 ποσού  «921,17» 

συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 0,80 € για την προμήθεια της τράπεζας με κωδικό 

ηλεκτρονικής πληρωμής 5525984790182025, ωσότου εκδοθεί παραστατικό από τη κεντρική υπηρεσία 

της ΔΕΔΔΗΕ. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ όπως εγκρίνεται την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι μου Θαρενού Παρασκευή με αριθμό 2033/21-08-2017 ποσού 

921,17 € (Απόφαση ΟΕ 466/2017) όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω δικαιολογητικά που σας 

καταθέτω συνημμένα. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου υπαλλήλου Θαρενού Παρασκευής) 

                                                                                                               

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  με αρ. πρωτ.9/66570/24-08-2017 

   την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

   το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101473/5-12-2017 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της  υπολόγου-υπάλληλου κ. ΘΑΡΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  , 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

2/101473/5-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ.2033/21-8-2017, συνολικού ποσού 921,17   € (εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και 

δεκαεπτά λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 466/2017 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  

(ΑΔΑ: Ω376Ω1Ρ-Β13και 466/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: Ω376Ω1Ρ-Β13) αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, για την επαύξηση ισχύος ρεύματος στην περιοχή που βρίσκεται το πάρκινγκ 

της Δ.Κ.Έμπωνας.   

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2033/21-8-2017 συνολικού ποσού 921,17 € εκδόθηκε στο 

όνομα της Δημοτικού Υπαλλήλου Θαρενού Παρασκευή για την επαύξηση ισχύος ρεύματος στην 

περιοχή που βρίσκεται το πάρκινγκ της Δ.Κ.Έμπωνας.   

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Απόδειξη συναλλαγής τράπεζας(     

                                                                                                                              Σύνολο  921,17 € 
Χρηματικό ένταλμα 2033/2017                                                                                                     -921,17 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :                     00,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0 ευρώ 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                           Aπόφ. Αρ.711/ 2017 (ΑΔΑ:  ΩΖΖΨΩ1Ρ-ΚΣΛ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γιαννόπουλου Γεώργιου 

από την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.880,96 € 

που του εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 578/2017 για την σύνδεση νέων 

παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης, 

μετακινήσεις ξύλινων ιστών καθώς και αποξήλωση τους.  

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας με αρ. πρωτ.: 7/98258/24-11-2017 & του τμήματος 

ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/101468/05-12-2017) 

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας με 

αριθμ. πρωτ. 7/98258/24-11-2017 ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

  Σχετικά με το θέμα σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το ακόλουθο επ' ονόματι μου 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής : ένταλμα με αριθμό   2432 /18 -10  -2017  συνολικού ποσού  

4.880,96  το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό  578/2017  απόφαση σας . Το εν λόγω ένταλμα 

προπληρωμής εξεδόθη για     την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις 

ανάγκες ηλεκτροδότησης , μετακινήσεις ξύλινων ιστών καθώς και αποξήλωση τους. Το συνολικό ποσό 

ανέρχεται στα    4.880,96  ευρώ  σύμφωνα με τα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ όπως αναλύεται στον 

παρακάτω πίνακα  και σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0001  προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 

έτους 2017.   

 

 

 



 

Α.Π. Ημερομηνία  

Καθαρό 

Ποσό ΦΠΑ  Σύνολο 

α/α ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ  

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΤΕ (19/10/17) 

16/56755 19/7/2017 236,35 56,72 293,07 39 

16/56010 17/7/2017 236,35 56,72 293,07 37 

16/56007 17/7/2017 236,35 56,72 293,07 36 

16/64412 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 33   

16/5760 26/1/2017 236,35 56,72 293,07 35 

16/56011 10/5/2017 236,35 56,72 293,07 32 

16/26524 10/4/2017 437,00 104,88 541,88 31 

16/56032 17/7/2017 233,00 55,92 288,92 38 

16/56041 17/7/2017 894,4 214,66 1109,06 40 

16/64107 10/8/2017 236,35 56,72 293,07 34 

16/64418 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 43 

16/64415 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 42 

16/64414 16/8/2017 236,35 56,72 293,07 41 

  

Προμήθεια 

τράπεζας 13*0,80 10,4 

 Σύνολο       4.880,96   

   

Τα ισόποσα παραστατικά (τιμολόγια) των αντίστοιχων γραμματίων είσπραξης θα σας προσκομιστούν 

μόλις αυτά εκδοθούν.   

Ποσό απόδοσης λογαριασμού 0 ευρώ.    

Μετά από τα παραπάνω καλείται το τμήμα Ταμείου να εισηγηθεί  στην  Οικονομική Επιτροπή να λάβει 

σχετική απόφαση:  

1. Να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό   

2432 /18 -10  -2017   ποσού 4.880,96 ευρώ    όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω 

δικαιολογητικά  που θα καταθέσω στο τμήμα Λογιστικής  Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρόδου. 

2. Την απαλλαγή μου από το παραπάνω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής  

(Ακολουθεί η υπογραφή του  υπολόγου υπαλλήλου και τμηματάρχη συντηρήσεως και καθημερινότητας της 

Δ.Ε. Καλλιθέας κου Γιαννόπουλου Γεώργιου) 

                                                                                                               

    

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας  με αρ. πρωτ.7/98258/24-11-2017, 

   την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

   το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101468/5-12-2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του  υπολόγου-υπάλληλου κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  , βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου 

(αριθ. πρωτ. 2/101468/5-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής αρ.2432/18-10-2017, συνολικού ποσού 4.880,96   €  (τεσσάρων χιλιάδων 

οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 554/2017 

(περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: ΩΞΘΒΩ1Ρ-ΖΤ0) και 578/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 

Ω557Ω1Ρ-1ΕΔ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για χορήγηση νέων παροχών στις θέσεις 

Καλαβάρδα, Ασγούρου, Ψίνθο , Καλυθιές, Τραουνού, Αρχάγγελο, Ηλ.Βενέζη, Ξενοδοχ. PARADISE, 

Κυνοκομείο Κοσκινού.   

 



 

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2432/18-10-2017 συνολικού ποσού 4.880,96 € εκδόθηκε στο 

όνομα του  Δημοτικού Υπαλλήλου Γιαννόπουλου Γεωργίου για  χορήγηση νέων παροχών στις θέσεις 

Καλαβάρδα, Ασγούρου, Ψίνθο , Καλυθιές, Τραουνού, Αρχάγγελο, Ηλ.Βενέζη, Ξενοδοχ. PARADISE, 

Κυνοκομείο Κοσκινού.   

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Απόδειξη συναλλαγής τράπεζας    

                                                                                                                              Σύνολο  4.880,96 € 
Χρηματικό ένταλμα 22432/2017                                                                                             -  4.880,96 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :                     00,00 € 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0 ευρώ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                           Aπόφ. Αρ.712/ 2017 (ΑΔΑ:  Ω2ΞΛΩ1Ρ-ΖΝΠ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Ανθούλα Κυριάκου από 

την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.006,89 € που 

του εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 536/2017 για τρεις νέες παροχές 

ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  με αρ. πρωτ.: 2/87567/24-10-2017 & του 

τμήματος ταμείου με αρ. πρωτ.: 2/101437/05-12-2017) 

 

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης με αριθμ. πρωτ. 7/87567/24-10-2017, ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Απόδοση Λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. 

 Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2248/20-09-2017 συνολικού ποσού 1.006,89 €. 

 Το ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε στο όνομα του προϊσταμένου του Τμήματος Σχεδιασμού 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Κυριάκου Ανθούλα του Αυγερινού, μετά την με 

αριθμό 536/12-09-2017 (Α.Δ.Α. : Ω94ΚΩ1Ρ-6Η0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου για 

κατάθεση ποσού χιλίων έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (1.006,89 €) προκειμένου να πληρωθούν 

τρεις νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για την τοποθέτηση τριών νέων οικίσκων της Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης. 

 Το ανωτέρω ένταλμα εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 20-6611.0002 «Δαπάνες νέων παροχών, 

αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» του 

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Α) Έλαβα με την αριθμό 30238518-5/11-10-2017 επιταγή της ΕΤΕ ποσό : 1.006,89 €  

Β) Πληρώθηκαν τρεις αναγγελίες σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης με τα με αριθμό : Α/Α 

38/11-10-2017 ποσού 335,63,  Α/Α 39/11-10-2017 ποσού 335,63 και Α/Α  40/11-10-2017 ποσού 335,63 

παραστατικά της ΕΤΕ. 

Γ) Συνολικό ποσό πληρωμής  :  1.006,89 € 

Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  :  00,00 € 

 



 

Η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποστέλλεται το παρόν έγγραφο παρακαλείτε να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

1. Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 2248/20-

09-2017 συνολικού ποσού 1.006,89 € 

2. Την απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου Κυριάκου Ανθούλα του Αυγερινού από το ανωτέρω 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

 

Συνημμένα σας υποβάλλω : 

1. Τρεις αναγγελίες σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ 

2. Τρία πρωτότυπα παραστατικά της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. ποσού 335,63 €  το καθένα με :  

Α/Α 38 / 11-10-2017,  Α/Α 39 / 11-10-2017 και Α/Α  40 / 11-10-2017. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου 

Παναγιώτη Μάτση και του υπόλογου υπαλλήλου κου Κυριάκου Ανθούλα) 

                                                                                                               

    

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  με αρ. πρωτ.7/87567/24-10- 

        2017 

 την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101437 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του  υπολόγου-υπάλληλου κ. ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  , 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

2/101437/5-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ.2248/20-09-2017, συνολικού ποσού 1.006,89   €  (Χιλίων έξι ευρώ και ογδόντα εννέα 

λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 520/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΣΦΩ1Ρ-ΒΕ9 )(περί Διάθεσης 

Πίστωσης)  ) και 536/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: Ω94ΚΩ1Ρ-6ΗΟ) αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, για την πληρωμή τριών νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για την 

τοποθέτηση τριών νέων οικίσκων της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.   

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2248/20-09-2017 συνολικού ποσού 1.006,89 € εκδόθηκε στο 

όνομα του  Δημοτικού Υπαλλήλου Ανθούλα Κυριάκου για την πληρωμή τριών νέων παροχών 

ηλεκτρικού ρεύματος για την τοποθέτηση τριών νέων οικίσκων της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Πληρώθηκαν τρεις αναγγελίες σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης με τα με αριθμό : Α/Α 

38/11-10-2017 ποσού 335,63,  Α/Α 39/11-10-2017 ποσού 335,63 και Α/Α  40/11-10-2017 ποσού 

335,63 παραστατικά της ΕΤΕ.                                                                            Συνολο 1.006,89 € 

Χρηματικό ένταλμα 2248/2017                                                                                              -  1.006,89   €  

 ……………………….. 

Διαφορά :                                                                                                                      00,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0 ευρώ 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 9o                                                          Aπόφ. Αρ.713/ 2017 (ΑΔΑ:  ΩΩΖΟΩ1Ρ-ΨΓΗ) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Σαρικά Εμμανουήλ από 

την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 750,00 € που 

του εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 586/2017 για το κόστος έκδοσης νέων 

αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων των πρώην Δήμων  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/98328/27-11-2017, 

2/100786/1-12-2017 & του τμήματος ταμείου με αρ. πρωτ. 2/101471/05-12-2017) 

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ. 2/98328/27-11-2017, ως εξής: 

Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες πληρωμής του 

κόστους έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων των πρώην δήμων.   

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 586/2017 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 2384 /06-10-2017. 

              Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για το 

Χ.Ε.Π. 2384/06-10-2017 προπληρωμής ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) σε βάρος του 

Κ.Α.: 00-6331.0001, που εκδόθηκε για τις ανάγκες πληρωμής του κόστους έκδοσης νέων αδειών 

κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων των πρώην δήμων.   

        Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 586/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  και εξοφλήθηκε με επιταγή της Εθνικής Τράπεζας σε διαταγή «Σαρικά Εμμανουήλ»  

συνολικού ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€).  

          Η εν λόγω επιταγή κατατέθηκε σε λογαριασμό  του  υπολόγου στην Εθνική Τράπεζα στις 

17/10/2017 (αριθμός παραστατικού 14).  

Η απόδοση έγινε για τις ανάγκες πληρωμής του κόστους έκδοσης νέων αδειών κυκλοφορίας 

και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων των πρώην δήμων  

αριθμοί εντολής:  

1. 398991345/24-11-17 ποσού 75,00€. 

2. 398991651/24-11-17 ποσού 75,00€. 

3. 394004100/02-11-17 ποσού 75,00€. 

4. 394004384/02-11-17 ποσού 75,00€. 

5. 394004522/02-11-17 ποσού 75,00€. 

6. 394004690/02-11-17 ποσού 75,00€. 

7. 394005500/02-11-17 ποσού 75,00€. 

8. 386345116/17-10-17 ποσού 75,00€. 

9. 394005664/02-11-17 ποσού 75,00€. 

10. 394005795/02-11-17 ποσού 75,00€.                

(Ακολουθεί η υπογραφή του υπόλογου υπαλλήλου κου Σαρικά Εμμανουήλ) 

                                                                                                               

    

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.2/98328/27-11- 

        2017 

 την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101471 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του  υπολόγου-υπάλληλου κ. ΣΑΡΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  , 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

2/101471/5-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ.2384/06-10-2017, συνολικού ποσού 750,00   €  (Επτακοσίων Ευρώ), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 498/2017 (ΑΔΑ: 7ΖΟ3Ω1Ρ-8ΧΞ),(περί Διάθεσης Πίστωσης)  ) και 

586/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 7ΚΔΜΩ1Ρ-5Δ2) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, 

για την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων των πρώην δήμων.   

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2384/06-10-2017 συνολικού ποσού 750,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα του  Δημοτικού Υπαλλήλου ΣΑΡΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για την έκδοση νέων αδειών 

κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δέκα οχημάτων των πρώην δήμων.   

ΑΠΟΔΟΣΗ  

αριθμοί εντολής:  

1.398991345/24-11-17 ποσού 75,00€. 

2.398991651/24-11-17 ποσού 75,00€. 

3.394004100/02-11-17 ποσού 75,00€. 

4.394004384/02-11-17 ποσού 75,00€. 

5.394004522/02-11-17 ποσού 75,00€. 

6.394004690/02-11-17 ποσού 75,00€. 

7.394005500/02-11-17 ποσού 75,00€. 

8.386345116/17-10-17 ποσού 75,00€. 

9.394005664/02-11-17 ποσού 75,00€. 

10394005795/02-11-17 ποσού 75,00€.                

   

                                                                                                                            Σύνολο  750,00 € 
Χρηματικό ένταλμα 2384/2017                                                                                            -       750,00   €  

 ……………………….. 

Διαφορά :                 00,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0 ευρώ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                          Aπόφ. Αρ.714/ 2017 (ΑΔΑ:  6ΕΞ8Ω1Ρ-ΟΚ4) 

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Γιακουμάρου Σμαράγδη 

από την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 926,34 € 

που της εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 630/2017 για το κόστος τελών  

απογραφής - ταξινόμησης  και χορήγησης αδείας - πινακίδων καθώς και  τελών χρήσης 

2017, για τέσσερα μηχανήματα έργου  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.: 2/97002/21-11-2017 & του 

τμήματος ταμείου με αρ. πρωτ. 2/101465/05-12-2017) 

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ. 2/97000/21-11-2017, ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής . 

Σχετ. : Χ.Ε.Π 998/2017  

 



 

 Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

2620/2017 συνολικού ποσού € 926,34 € 

Το ένταλμα πληρωμής εκδόθηκε στο όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γιακουμάρου Σμαράγδη που 

ορίστηκε υπόλογος με την υπ’  αρ. απόφαση  630/2017 της οικονομικής επιτροπής για να καταβληθούν 

τα τέλη απογραφής-ταξινόμησης χορήγησης αδείας-πινακίδων και τα τέλη χρήσης 2017, για τέσσερα 

μηχανήματα έργου του δήμου Ρόδου, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη) 

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 . 

Πληρώθηκαν τα τέλη απογραφής-ταξινόμησης κλπ των μηχανημάτων έργου: 1)  Περονοφόρο όχημα 

(κλαρκ) UNICARRIERS GX-40, 2) Μικρός φορτωτής case sr130, 3)  Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CX 

14HFNM  και 4)  Ερπυστριοφόρος φορτωτής CATERPILLAR 963K και τέλη Χρήσης 2017 των 

μηχανημάτων έργων: 1) Μικρός φορτωτής case sr130 και 2) Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CX 14HFNM 

με βάση την έκδοση ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 

κατατέθηκαν στο τμήμα Κίνησης Τροχαίου Υλικού του Δήμου Ρόδου για την έκδοση πινακίδων όπου 

υπάρχουν οι σχετικοί φάκελοι. 

 

 

Απόδοση  

 

 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική απόφαση 

για : 

Α) Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος συνολικού ποσού 

926,34 €, 

Β) Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γιακουμάρου Σμαράγδη από το παραπάνω χρηματικό 

ένταλμα . 

 

Συνημμένα :  

1) Πρωτότυπα  Αποδεικτικά Διπλότυπων είσπραξης Δ.Ο.Υ. Ρόδου για την πληρωμή των τελών 

απογραφής-ταξινόμησης  και  τελών χρήσης 2017 των μηχανημάτων έργου, 

2) Παραστατικό Κατάθεσης επιταγής  στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

3) Πρωτότυπα Αποδεικτικά πληρωμής των τελών απογραφής-ταξινόμησης  και  τελών χρήσης 

2017 των μηχανημάτων έργου 

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπόλογου υπαλλήλου κας Γιακουμάρου Σμαράγδης) 

                                                                                                               

    

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων με αρ. πρωτ.2/97002/21-11-2017, 

   την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

   το έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/101465/5-12-2017 

Χ.Ε.Π. 2620/2017  926,34 € 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για Περονοφόρο όχημα (κλαρκ) 

UNICARRIERS GX-40 (τέλη απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για Μικρός φορτωτής case sr130 (τέλη 

απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για  Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CX 

14HFNM  (τέλη απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για  Ερπυστριοφόρος φορτωτής 

CATERPILLAR 963K  (τέλη απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για  Μικρός φορτωτής case sr130 (τέλη 

Χρήσης 2017) 

155,40 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για   Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CX 

14HFNM  (τέλη Χρήσης 2017) 

170,94€  

Σύνολο 926,34 € 926,34 € 

Υπόλοιπο  00,00 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της   υπολόγου-υπάλληλου κ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ  , βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου 

(αριθ. πρωτ. 2/101465/5-12-2017), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής αρ.2620/2017, συνολικού ποσού 926,34   €  (Εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ 

και τριαντατεσσάρων λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 3/2017 (ΑΔΑ: 7Η0ΧΩ1Ρ-

ΗΥ1),(περί Διάθεσης Πίστωσης)  ) και 630/2017 (περί Ορισμού Υπολόγου) (ΑΔΑ: 72Ι0Ω1Ρ-Η90) 

αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για το κόστος τελών απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης 

αδειών – πινακίδων καθώς και τελών χρήσης 2017.   

 

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 2620/2017 συνολικού ποσού 926,34 € εκδόθηκε στο όνομα 

της  Δημοτικού Υπαλλήλου ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ για το κόστος τελών απογραφής – 

ταξινόμησης και χορήγησης αδειών – πινακίδων καθώς και τελών χρήσης 2017.   

ΑΠΟΔΟΣΗ  

   

                                                                                                                              Σύνολο  926,34 € 
Χρηματικό ένταλμα 2620/2017                                                                                                   -  926,34 €  

 ……………………….. 

Διαφορά :                     00,00 € 

 

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                          Aπόφ. Αρ.715/ 2017 (ΑΔΑ:   Ω94ΚΩ1Ρ-ΞΡΜ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση προσωρινού αποτελέσματος 

για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού 

δικτύου Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.: 

2/100858/04-12-2017) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/100858/04-12-2017, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

Χ.Ε.Π. 2620/2017  926,34 € 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για Περονοφόρο όχημα (κλαρκ) 

UNICARRIERS GX-40 (τέλη απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για Μικρός φορτωτής case sr130 (τέλη 

απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για  Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CX 

14HFNM  (τέλη απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για  Ερπυστριοφόρος φορτωτής 

CATERPILLAR 963K  (τέλη απογραφής-ταξινόμησης ) 

150 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για  Μικρός φορτωτής case sr130 (τέλη 

Χρήσης 2017) 

155,40 €  

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για   Εκσκαφέας φορτωτής JCB 3CX 

14HFNM  (τέλη Χρήσης 2017) 

170,94€  

Σύνολο 926,34 € 926,34 € 



 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών, επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για τη προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για τη προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου 

Δήμου Ρόδου».  

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης 

κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου». 

 

Στη Ρόδο στις 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

 

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών: 

1. VAST-MAKE I.K.E. με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 81118, 

2. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 79985, 

3. ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 81052, 

4. ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 

80795, 

μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω 

εταιρειών, στην από 20/11/2017 συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 47068 του ΕΣΗΔΗΣ για την 

ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού 

δικτύου Δήμου Ρόδου» κατά την οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλα τα έγγραφα συμμετοχής και οι 

τεχνικές προσφορές ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών στις 10.00 μ.μ. στις 

30/11/2017, η επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων των 

οικονομικών προσφορών των παραπάνω εταιρειών  όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 Η εταιρεία VAST-MAKE I.K.E. κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 3 (άσφαλτο). 

 Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατέθεσε προσφορά για τις ομάδες 1 (οικοδομικά 

υλικά), 2(χρώματα και μονωτικά), 5(υδραυλικά υλικά) 

 Η εταιρεία ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε κατέθεσε προσφορά για την ομάδα 2 (χρώματα και 

μονωτικά). 

 Η εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατέθεσε προσφορά για 

τις ομάδες 3 (άσφαλτος), 4(σκυρόδεμα).  

Οι προσφορές των εν λόγω εταιρειών ανά ομάδα έχουν ως εξής: 

  

 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

3.  

Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 

κιλών 

τεμ. 730 2,82 2.058,60 

4.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 1.000 6,44 6.440,00 

5.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ.  220 10,50 2.310,00 

6.  

Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 

κιλών 

τεμ. 30 4,50 135,00 

7.  

Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα σε σακιά  

των 25 κιλών 

τεμ. 100 8,00 800,00 

8.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης  σε 

σακιά των 40 κιλών 

τεμ. 75 6,50 487,50 

9.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.350 0,20 470,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  12.701,10 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ. τεμ. 1500 0,65 975,00 

2 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου τεμ. 50 16,00 800,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  1.775,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης  

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες 

διατομές) 

kg 1000 0,65 650,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 100 20,00 2.000,00 

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ.  50 13,00   650,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  3.300,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότ

ητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης  

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων 

(πάχους 3- 5 εκ.) 

m
2 300 29,90 8.970,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  8.970,00 

 



 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότ

ητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

1 Mάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. m
2 

2 78,00  156,00 

2 Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ m
2 

50 13,00 650,00 

3 Πλακίδια δαπέδου  m
2 

150 9,90 1.485,00 

4 Πλακίδια τοίχου m
2 

 20 7,50 150,00 

5 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 

κιλών 

τεμ. 

200 3,97 794,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 

25κιλών 

τεμ. 

200 9,50 1.900,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  5.135,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1ου, 2ου, 3ου,4ου, 5ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 31.881,10 

ΦΠΑ 24%  7.651,46 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 39.532,56 

 

ΟΜΑΔΑ 2:Χρώματα-Μονωτικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος τμηματικός προϋπολογισμός  

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσ. 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή/μον. 

Προσφοράς 

ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 80 1,50 120,00 1,32 105,60 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 50 2,45 122,50 1,91 95,50 

3 

Αντισκουριακό προστασία 

μετάλλων (Μίνιο)  lit 50 5,55 277,50 

2,70 135,00 

4 Αστάρι πλαστικού lit 150 2,17 325,50 2,21 331,50 

5 

Αστάρι για γαλβανιζέ 

σωλήνες 2 συστατικών 

1Kgr lit 30 7,00 210,00 

6,42 192,60 

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 100 2,80 280,00 2,76 276,00 

7 Βελατούρα lit 15 4,50 67,50 4,20 63,00 

8 

Παρετίνα-Πελαμούρα 

συσκ. 1Kgr εσωτ. χώρου Kgr 200 0,35 70,00 

0,41 82,00 

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου 

(έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 40 6,20 248,00 

6,83 273,20 

10 

Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο 

και μυκητοκτόνο lit 40 6,00 240,00 

9,96 398,40 

11 

Ριπολίνη, λαδομπογιές 

βασικά χρώματα lit 300 5,80 1.740,00 

6,46 1.938,00 

12 

Πλαστικό χρώμα 

εξωτερικών επιφανειών 

Ακρυλικό (Α ποιότητας)  lit 700 2,00 1.400,00 

2,63 1.841,00 

13 

Πλαστικό χρώμα 

εσωτερικών επιφανειών (Α 

ποιότητας) lit 950 1,59 1.510,50 

1,97 1.871,50 

14 

Βασικά χρώματα 

πλαστικού  lit 200 3,00 600,00 

3,50 700,00 

15 

Στόκος σπάτουλας σε 

σκόνη (2 kgr) σακί Τεμ. 100 0,75 75,00 

0,66 66,00 



 

16 Στόκος ξύλου συσκ. 1kgr Kgr 30 1,00 30,00 2,16 64,80 

17 Σιδηροστοκος συσκ. 1kgr Κgr 30 4,40 132,00 4,56 136,80 

18 

Επισκευαστικό κονίαμα 

25kgr (σακιά) τεμ. 10 19,00 190,00 

10,51 105,90 

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 90 0,90 81,00 0,93 83,70 

 Σύνολο  
 

  

              

7.719,50 

  

8.760,50 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2ος τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Τιμή/μον. 

Προσφοράς 

ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 30 3,23 96,90 

 

3,98 

119,40 

2 Ασφαλτόπανο m
2 

30 2,80 84,00 
2,67 80,10 

3 

Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 

10cm μήκους 10m ρολά 20 10,20 204,00 

6,84 136,80 

4 Ασφαλτόκολλα συσκ. 1kgr Κgr 50 2,30 115,00 2,90 145,00 

5 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) m
2 

10 6,10 61,00 
5,16 51,60 

6 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη 

ψηφίδας πάχους 4mm m
2 

10 3,00 30,00 

2,99 29,90 

7 

Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί 

δοχ.12kgr δοχ. 30 39,00 1.170,00 

24,00 720,00 

8 

Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 

12kgr δοχ. 70 37,00 2.590,00 

24,90 1.743,00 

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 

πολυουρεθανικής βάσης συσκ. 1kgr Κgr 300 4,80 1.440,00 

5,00 1.500,00 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 100 1,95 195,00 2,00 200,00 

11 

Πολυεστερικό ύφασμα 

(υαλοΰφασμα) τεμ. 10 36,90 369,00 

38,00 380,00 

12 

Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) συσκ. 

1kgr Κgr 40 2,50 100,00 

2,08 83,20 

13 

Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) 

συσκ. 1kgr Κgr 40 3,50 140,00 

2,75 110,00 

14 

Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) 

συσκ. 1kgr Κgr 20 2,75 55,00 

3,63 72,60 

15 

Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) 

κεραμιδί τεμ. 30 2,60 78,00 

2,65 79,50 

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 100 2,60 260,00 1,94 194,00 

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 100 1,55 155,00 1,60 160,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

  7.142,90 

  

 

5.805,10 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Τιμή/μον. Προσφοράς 

ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1ου , 2ου  

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

14.862,40 14.565,60 

ΦΠΑ 24% 3.566,97 3.495,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 18.429,38 18.061,34 

 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

α/

α 

Περιγραφή Μον 

μετρ. 

Ποσότ Τιμή/μον. Προσφοράς 

VAST – MAKE I.K.E. 

Τιμή/μον. Προσφοράς 

ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα 

της ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

192 

 

82,00 

 

125,00 
 

 

 ΣΥΝΟΛΟ   15.744,00 24.000,00  

 ΦΠΑ    3.778,56   5.760,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   19.522,56 29.760,00  

 

ΟΜΑΔΑ 4: Σκυρόδεμα 
α/

α 

Περιγραφή Μον 

μετρ. 

Ποσότ Τιμή/μον. Προσφοράς 

ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

1 
Σκυρόδεμα C16/20 m

3 
582 

 

60,50 
 

 

2 Άντληση m
3 

150  5,00  

      

 ΣΥΝΟΛΟ   35.961,00  

 ΦΠΑ     8.630,64  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   44.591,64  

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 80 6,00 480,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 50 4,50 225,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 100 3,50 350,00 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 65 8,00 520,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 65 8,00 520,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 50 8,00 400,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50 2,50 125,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50 3,00 150,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 1000 0,70 700,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 1000 0,85 850,00 

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

12 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής  τεμ. 30 4,00 120,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 100 1,20 120,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 100 1,20 120,00 

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

18 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,50 105,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής τεμ. 30 4,50 135,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 50 1,50 75,00 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 50 1,40 70,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 140 3,63 508,20 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40 3,50 140,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 60 19,00 1.140,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι τεμ. 30 18,00 540,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 100 8,40 840,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 50 3,50 175,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ. 50 2,00 100,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ. 30 9,00 270,00 



 

31 Φιάλη προπανίου τεμ. 30 9,00 270,00 

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ. 30 18,00 540,00 

33 

 

Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) 

Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες 

Καπάκια πλαστικά για λεκάνες 

 

τεμ. 

 

 

10 

 

77,00 770,00 

34 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 4 45,00 180,00 

35 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 2 20,00 40,00 

36 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 10 35,00 350,00 

37 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 10 28,00 280,00 

38 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 10 30,00 300,00 

39 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10 1,50 15,00 

40 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 10 5,50 55,00 

41 Χαρτοθήκες WC τεμ. 2 8,00 16,00 

42 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 2 6,70 13,40 

43 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2 28,00 56,00 

44 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 150 3,20 480,00 

45 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20 0,40 8,00 

46 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10 0,55 5,50 

47 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15 1,40 21,00 

48 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3 15,00 45,00 

49 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3 1,40 4,20 

50 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20 0,50 10,00 

51 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8 0,80 6,40 

52 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 20 4,30 86,00 

53 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 20 3,50 70,00 

54 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6 1,50 9,00 

55 Σωλήνες Φ100 6atm m 100 2,70 270,00 

56 Σωλήνες Φ50 6atm m 50 1,30 65,00 

57 Σωλήνες Φ40 6atm m 50 1,10 55,00 

58 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 20 1,70 34,00 

59 Ημιτάφ Φ100 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 20 1,70 34,00 

60 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 20 1,60 32,00 

61 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 10 1,60 16,00 

62 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 12 1,60 19,20 

63 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 20 0,80 16,00 

64 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 12 0,80 9,60 

65 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 6 12,00 72,00 

66 Σχάρα ομβρίων 12cm x 1,00m τεμ. 30 15,00 450,00 

67 Λάστιχο ποτίσματος  ½ “  50m    τεμ. 15 30,00 450,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    14.339,50 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%    3.441,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    17.780,98 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών επειδή οι τιμές των ανωτέρω είναι 

κατώτερες από τις τιμές της μελέτης η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις 

τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη.  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 1 

(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)  στην εταιρεία  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα τη Σορωνή, 

με τηλέφωνο: 22410-41992, 6941540798 και ΑΦΜ:048117669, με τιμή άνευ ΦΠΑ 31.881,10€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24%, 39.532,56€. 

3. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 2 

(ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ)  στην εταιρεία ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε. με έδρα Τερψιχόρης 20, Π. 

Φάληρο 17562, με τηλέφωνο: 2109835931, φαξ:2109738577, e-mail: dimparepe@gmail.com 

και ΑΦΜ:095003835 με τιμή άνευ ΦΠΑ 14.565,60€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 18.061,34€. 



 

4. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 3 

(ΑΣΦΑΛΤΟΣ) στην εταιρεία VAST – MAKE I.K.E. με έδρα την Ρόδο, ΚΑΝΑΔΑ 73, Τ.Κ. 

85132, ΤΗΛ.:2241081626, ΑΦΜ:800681626, με τιμή άνευ ΦΠΑ 15.744,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%, 19.522,56€. 

5. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 4 

(ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) στην εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με 

έδρα την Έμπωνα, με τηλέφωνο: 22460-41400 και 22460-42000, και ΑΦΜ:094271101, με τιμή 

άνευ ΦΠΑ 35.961,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 44.591,64€. 

6. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 5 

(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)  στην εταιρεία  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα τη Σορωνή, με 

τηλέφωνο: 22410-41992, 6941540798 και ΑΦΜ:048117669, με τιμή άνευ ΦΠΑ 14.339,50€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24%, 17.780,98€.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 
 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/100858/04-12-2017, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  
2. Την με αριθ. 561/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΚΑΘΩ1Ρ-8ΨΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

3. Την με αρ. 681/2017 (Α.Δ.Α.: : ΩΣΕΡΩ1Ρ-71Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 

για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού 

δικτύου Δήμου Ρόδου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς του Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την Προμήθεια υλικών συντήρησης 
κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου»,  

  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού, ως κάτωθι: 

 

1. Για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)  στην εταιρεία  

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα τη Σορωνή, με τηλέφωνο: 22410-41992, 6941540798 και 

ΑΦΜ:048117669, με τιμή άνευ ΦΠΑ 31.881,10€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 39.532,56€, ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός  

 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1.  Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά  των 15 κιλών τεμ. 730 2,82 2.058,60 

2.  Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr τεμ. 1.000 6,44 6.440,00 

3.  Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr τεμ.  220 10,50 2.310,00 

4.  Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 κιλών τεμ. 30 4,50 135,00 

5.  

Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα σε σακιά  των 25 

κιλών 

τεμ. 100 8,00 800,00 

6.  

Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης  σε σακιά 

των 40 κιλών 

τεμ. 75 6,50 487,50 

7.  Οπτόπλινθοι 9χ19χ19 τεμ. 2.350 0,20 470,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  12.701,10 



 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2. 

2
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ. τεμ. 1500 0,65 975,00 

2 Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου τεμ. 50 16,00 800,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  1.775,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 

3
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης  

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες 

διατομές) 

kg 1000 0,65 650,00 

2 Δομικά πλέγματα Τ131 τεμ. 100 20,00 2.000,00 

3 Δομικά πλέγματα Τ92 τεμ.  50 13,00   650,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  3.300,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 

4
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότ

ητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης  

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου 

κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων 

(πάχους 3- 5 εκ.) 

m
2 300 29,90 8.970,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  8.970,00 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5 

5
ος

 ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 

Ποσότ

ητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

1 Mάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ. m
2 

2 78,00  156,00 

2 Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ m
2 

50 13,00 650,00 

3 Πλακίδια δαπέδου  m
2 

150 9,90 1.485,00 

4 Πλακίδια τοίχου m
2 

 20 7,50 150,00 

5 

Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 

κιλών 

τεμ. 

200 3,97 794,00 

6 

Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 

25κιλών 

τεμ. 

200 9,50 1.900,00 

 Σύνολο άνευ ΦΠΑ  5.135,00 

 



 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1ου, 2ου, 3ου,4ου, 5ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 31.881,10 

ΦΠΑ 24%  7.651,46 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 39.532,56 

 

 

2. Για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ)  στην εταιρεία ΔΗΜ – 

ΠΑΡ Ε.Π.Ε. με έδρα Τερψιχόρης 20, Π. Φάληρο 17562, με τηλέφωνο: 2109835931, 

φαξ:2109738577, e-mail: dimparepe@gmail.com και ΑΦΜ:095003835 με τιμή άνευ ΦΠΑ 

14.565,60€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 18.061,34€, ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ 2:Χρώματα-Μονωτικά 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1 

1ος τμηματικός προϋπολογισμός 

α/

α 
Περιγραφή 

Μον 

μετρ. 
Ποσ. 

Τιμή/μο

ν. 

προσφο

ράς 

Αντωνά

κης 

Ιωάννης 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

Τιμή/μον. 

Προσφοράς 

ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 White Spirit  lit 80 1,50 120,00 1,32 105,60 

2 Διαλυτικό νίτρου  lit 50 2,45 122,50 1,91 95,50 

3 

Αντισκουριακό προστασία 

μετάλλων (Μίνιο)  lit 50 5,55 277,50 

2,70 135,00 

4 Αστάρι πλαστικού lit 150 2,17 325,50 2,21 331,50 

5 

Αστάρι για γαλβανιζέ 

σωλήνες 2 συστατικών 1Kgr lit 30 7,00 210,00 

6,42 192,60 

6 Αστάρι ακρυλικού (γυαλί) lit 100 2,80 280,00 2,76 276,00 

7 Βελατούρα lit 15 4,50 67,50 4,20 63,00 

8 

Παρετίνα-Πελαμούρα συσκ. 

1Kgr εσωτ. χώρου Kgr 200 0,35 70,00 

0,41 82,00 

9 

Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου 

(έγχρωμο ή άχρωμο) 

διαλύτου lit 40 6,20 248,00 

6,83 273,20 

10 

Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και 

μυκητοκτόνο lit 40 6,00 240,00 

9,96 398,40 

11 

Ριπολίνη, λαδομπογιές 

βασικά χρώματα lit 300 5,80 1.740,00 

6,46 1.938,00 

12 

Πλαστικό χρώμα εξωτερικών 

επιφανειών Ακρυλικό (Α 

ποιότητας)  lit 700 2,00 1.400,00 

2,63 1.841,00 

13 

Πλαστικό χρώμα εσωτερικών 

επιφανειών (Α ποιότητας) lit 950 1,59 1.510,50 

1,97 1.871,50 

14 Βασικά χρώματα πλαστικού  lit 200 3,00 600,00 3,50 700,00 

15 

Στόκος σπάτουλας σε σκόνη 

(2 kgr) σακί Τεμ. 100 0,75 75,00 

0,66 66,00 

16 Στόκος ξύλου συσκ. 1kgr Kgr 30 1,00 30,00 2,16 64,80 

17 Σιδηροστοκος συσκ. 1kgr Κgr 30 4,40 132,00 4,56 136,80 

18 

Επισκευαστικό κονίαμα 

25kgr (σακιά) τεμ. 10 19,00 190,00 

10,51 105,90 

19 Ακρυλική Σιλικόνη τεμ. 90 0,90 81,00 0,93 83,70 

 Σύνολο  
 

  

              

7.719,50 

  

8.760,50 

 

 

 

 



 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2 

2ος τμηματικός προϋπολογισμός 

α/α Περιγραφή 

Μον 

μετρ. Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

Τιμή/μον. 

Προσφοράς 

ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Αφρός πολυουρεθάνης τεμ. 30 3,23 96,90 

 

3,98 

119,40 

2 Ασφαλτόπανο m
2 

30 2,80 84,00 
2,67 80,10 

3 

Ασφαλτόπανο σε ρολό πλάτους 

10cm μήκους 10m ρολά 20 10,20 204,00 

6,84 136,80 

4 Ασφαλτόκολλα συσκ. 1kgr Κgr 50 2,30 115,00 2,90 145,00 

5 Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral) m
2 

10 6,10 61,00 
5,16 51,60 

6 

Ασφαλτόπανο με επικάλυψη 

ψηφίδας πάχους 4mm m
2 

10 3,00 30,00 

2,99 29,90 

7 

Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί 

δοχ.12kgr δοχ. 30 39,00 1.170,00 

24,00 720,00 

8 

Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 

12kgr δοχ. 70 37,00 2.590,00 

24,90 1.743,00 

9 

Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές 

πολυουρεθανικής βάσης συσκ. 1kgr Κgr 300 4,80 1.440,00 

5,00 1.500,00 

10 Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m ρολά 100 1,95 195,00 2,00 200,00 

11 

Πολυεστερικό ύφασμα 

(υαλοΰφασμα) τεμ. 10 36,90 369,00 

38,00 380,00 

12 

Υγρή πίσσα (ψυχρή - Μπικότ) συσκ. 

1kgr Κgr 40 2,50 100,00 

2,08 83,20 

13 

Αστάρι ακρυλικού χρώματος (γυαλί) 

συσκ. 1kgr Κgr 40 3,50 140,00 

2,75 110,00 

14 

Αστάρι χαλαζιακό (υπόστρωμα) 

συσκ. 1kgr Κgr 20 2,75 55,00 

3,63 72,60 

15 

Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) 

κεραμιδί τεμ. 30 2,60 78,00 

2,65 79,50 

16 Μαστίχες (μεγάλου μεγέθους) λευκό τεμ. 100 2,60 260,00 1,94 194,00 

17 Σιλικόνες χρώματος καφέ τεμ. 100 1,55 155,00 1,60 160,00 

 
Ενδεικτική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

 

  7.142,90 

  

 

5.805,10 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Τιμή/μον. Προσφοράς 

ΔΗΜ-ΠΑΡ 

ΕΠΕ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1ου , 2ου  

ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

14.862,40 14.565,60 

ΦΠΑ 24% 3.566,97 3.495,74 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 18.429,38 18.061,34 

 

3. Για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΑΣΦΑΛΤΟΣ) στην εταιρεία VAST – MAKE I.K.E. με 

έδρα την Ρόδο, ΚΑΝΑΔΑ 73, Τ.Κ. 85132, ΤΗΛ.:2241081626, ΑΦΜ:800681626, με τιμή άνευ 

ΦΠΑ 15.744,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 19.522,56€, ως εξής:. 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

 

α/

α 

Περιγραφή Μον 

μετρ. 

Ποσότ Τιμή/μον. Προσφοράς 

VAST – MAKE I.K.E. 

Τιμή/μον. Προσφοράς 

ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

1 

Θερμό ασφαλτόμιγμα 

της ΠΤΠ Α265 

 

m
3 

 

192 

 

82,00 

 

125,00 
 

 

 ΣΥΝΟΛΟ   15.744,00 24.000,00  

 ΦΠΑ    3.778,56   5.760,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   19.522,56 29.760,00  

4. Για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) στην εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Έμπωνα, με τηλέφωνο: 22460-41400 και 22460-

42000, και ΑΦΜ:094271101, με τιμή άνευ ΦΠΑ 35.961,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 44.591,64€, 

ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ 4: Σκυρόδεμα 

 
α/

α 

Περιγραφή Μον 

μετρ. 

Ποσότ Τιμή/μον. Προσφοράς 

ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

1 
Σκυρόδεμα C16/20 m

3 
582 

 

60,50 
 

 

2 Άντληση m
3 

150  5,00  

      

 ΣΥΝΟΛΟ   35.961,00  

 ΦΠΑ     8.630,64  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   44.591,64  

5. Για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)  στην εταιρεία  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα τη Σορωνή, με τηλέφωνο: 22410-41992, 6941540798 και 

ΑΦΜ:048117669, με τιμή άνευ ΦΠΑ 14.339,50€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 17.780,98€.» 

ΟΜΑΔΑ 5: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

α/α Περιγραφή 
Μον 

μετρ. 
Ποσότητα 

Τιμή/μον. 

προσφοράς 

Αντωνάκης 

Ιωάννης 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ τεμ. 80 6,00 480,00 

2 Βαλβίδες νιπτήρα τεμ. 50 4,50 225,00 

3 Διακόπτες γωνιακοί 1/2’’ τεμ. 100 3,50 350,00 

4 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ γωνιακά τεμ. 65 8,00 520,00 

5 Φλοτέρ κασέτα 1/2’’ κάθετα τεμ. 65 8,00 520,00 

6 Φλοτέρ κασέτα 3/8’’ κάθετα τεμ. 50 8,00 400,00 

7 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50 2,50 125,00 

8 Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ τεμ. 50 3,00 150,00 

9 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16 m 1000 0,70 700,00 

10 Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18 m 1000 0,85 850,00 

11 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

12 Γωνία Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 2,00 60,00 

13 Ταυ Φ16χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

14 

Ταυ Φ16χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής  τεμ. 30 4,00 120,00 

15 Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 100 1,20 120,00 

16 Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 100 1,20 120,00 

17 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

18 Γωνία Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,20 96,00 

19 Ταυ Φ18χ2-1/2’’ θηλυκό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 30 3,50 105,00 

20 

Ταυ Φ18χ2-1/2’’ αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με 

μαστό μετατροπής τεμ. 30 4,50 135,00 

21 Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)  τεμ. 50 1,50 75,00 



 

22 Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου) τεμ. 50 1,40 70,00 

23 Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2’’ τεμ. 140 3,63 508,20 

24 Σχαράκια δαπέδου Φ100 τεμ. 40 3,50 140,00 

25 Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν τεμ. 60 19,00 1.140,00 

26 Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2’’ με ρουξούνι τεμ. 30 18,00 540,00 

27 Μηχανισμός καζανακιού αέρος τεμ. 100 8,40 840,00 

28 Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος τεμ. 50 3,50 175,00 

29 Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος τεμ. 50 2,00 100,00 

30 Κόλλα PVC συσκευασία 1/2  τεμ. 30 9,00 270,00 

31 Φιάλη προπανίου τεμ. 30 9,00 270,00 

32 Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.) τεμ. 30 18,00 540,00 

33 

 

Λεκάνες Κατωστόμιες (κέντρο 21cm) 

Καζανάκια πορσελάνης για τις λεκάνες 

Καπάκια πλαστικά για λεκάνες 

 

τεμ. 

 

 

10 

 

77,00 770,00 

34 Νιπτήρας 60 x 52 πορσελάνης τεμ. 4 45,00 180,00 

35 Κολώνες για νιπτήρες τεμ. 2 20,00 40,00 

36 Βρύσες αναμεικτικές μπάνιου (smart) τεμ. 10 35,00 350,00 

37 Βρύσες αναμεικτικές νιπτήρος τεμ. 10 28,00 280,00 

38 Βρύσες αναμεικτικές νεροχύτου τεμ. 10 30,00 300,00 

39 Σιφώνια νεροχύτου σπιράλ τεμ. 10 1,50 15,00 

40 Σχαράκια ανοξείδωτα Φ120 τεμ. 10 5,50 55,00 

41 Χαρτοθήκες WC τεμ. 2 8,00 16,00 

42 Σαπουνοθήκες WC τεμ. 2 6,70 13,40 

43 Καθρέπτες WC (Πλάτους 50εκ.) τεμ. 2 28,00 56,00 

44 Χαλκοσωλήνες Φ15 m 150 3,20 480,00 

45 Γωνίες Φ15 απλές τεμ. 20 0,40 8,00 

46 Ρας Φ15 απλά τεμ. 10 0,55 5,50 

47 Τέρματα Φ15 x ½ ” τεμ. 15 1,40 21,00 

48 Κόλληση χαλκού (Καρούλια) τεμ. 3 15,00 45,00 

49 Αλοιφή καθαρισμού χαλκού τεμ. 3 1,40 4,20 

50 Τάπες ½ ”  αρσενικές τεμ. 20 0,50 10,00 

51 Μαστοί ½ ”  ορειχάλκινοι τεμ. 8 0,80 6,40 

52 Βάνες ½ ” αρσενικές τεμ. 20 4,30 86,00 

53 Βάνες ½ ” θηλυκές τεμ. 20 3,50 70,00 

54 Ημιβέ Φ15 τεμ. 6 1,50 9,00 

55 Σωλήνες Φ100 6atm m 100 2,70 270,00 

56 Σωλήνες Φ50 6atm m 50 1,30 65,00 

57 Σωλήνες Φ40 6atm m 50 1,10 55,00 

58 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 20 1,70 34,00 

59 Ημιτάφ Φ100 Ημιτάφ Φ100 x 50 τεμ. 20 1,70 34,00 

60 Γωνίες Φ100 – 90  τεμ. 20 1,60 32,00 

61 Ημιγωνίες Φ100-90  τεμ. 10 1,60 16,00 

62 Γωνίες Φ100 – 45  τεμ. 12 1,60 19,20 

63 Γωνίες Φ40 – 90  τεμ. 20 0,80 16,00 

64 Γωνίες Φ40 – 45  τεμ. 12 0,80 9,60 

65 Σιφώνια δαπέδου Φ50 τεμ. 6 12,00 72,00 

66 Σχάρα ομβρίων 12cm x 1,00m τεμ. 30 15,00 450,00 

67 Λάστιχο ποτίσματος  ½ “  50m    τεμ. 15 30,00 450,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    14.339,50 

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%    3.441,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    17.780,98 

 

 

 

 



 

  ΘΕ ΜΑ 12o                                                       Aπόφ. Αρ.716/ 2017 (ΑΔΑ:   Ω6ΞΖΩ1Ρ-7ΔΕ) 

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και έγκριση μετακίνησης και διάθεσης πίστωσης 

δαπάνης  μετάβασης νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου σε δίκη στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ.πρωτ. 2/102685/08-

12-2017) 

Ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  με αριθμ. 

πρωτ. 2/102685/08-12-2017, ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και έγκριση μετακίνησης και διάθεσης πίστωσης 

δαπάνης  μετάβασης ν. συμβούλου σε δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας . 

   Ενώπιον του Γ΄ Τμήματος  του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Αθήνα , δικάζεται στις 18-01-

2018  η από 11-07-2017  (αρ.καταθ. 2181/2017) αίτηση ακύρωσης του δημοτικού συμβούλου κ. 

Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου του Χρήστου  με την οποία ζητά να ακυρωθεί η υπ. αρ. 2640/2017 

απόφαση Δημάρχου Ρόδου ανάκλησης του διορισμού του ως αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας 

του ως και κάθε άλλη σχετική πράξη της διοίκησης. Επί αναφερόμενης στη παραπάνω αίτηση 

ακύρωση,  από 11-07-2017 αίτησης αναστολής του ίδιου προσφεύγοντα έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 

194/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ που την απέρριψε. 

 Υστερα από τα παραπάνω ζητείται: 1) Η έγκριση ορισμού του υπογράφοντα ν. συμβούλου 

Θεόδωρου  Παπαγεωργίου, ως πληρεξουσίου δικηγόρου (με αναπληρωτές σε περίπτωση κωλύματος 

κατά σειρά τους νομικούς συμβούλους Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα και Κων/νο 

Γιαννακό) για την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου στην παραπάνω δίκη, στην προαναφερόμενη 

δικάσιμο ή άλλη μετ’ αναβολή.  2) Η έγκριση μετακίνησης για τις ανάγκες της παραπάνω δίκης του 

υπογράφοντα ν. συμβούλου Θεόδωρου  Παπαγεωργίου (με αναπληρωτές σε περίπτωση κωλύματος 

κατά σειρά τους νομικούς συμβούλους Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα και Κων/νο 

Γιαννακό) και η διάθεση πίστωσης 350,00 ευρώ για τη δαπάνη  μετάβασης στην Αθήνα στις 17-01-

2018 και επιστροφή στις 18-01-2018, ή σε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, στη δεύτερη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του 2018 (προ της 17/01/2018). 

    (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

                                                                                                               

    

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

   την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  με αρ. πρωτ.2/102685/8-12-2017, 

   την παράγραφο β΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνεται ο ορισμός του νομικού  συμβούλου Θεόδωρου  Παπαγεωργίου, ως πληρεξουσίου 

δικηγόρου (με αναπληρωτές σε περίπτωση κωλύματος κατά σειρά τους νομικούς συμβούλους 

Δημήτριο Σαλαμαστράκη, Εμμανουήλ Στάγκα και Κων/νο Γιαννακό) για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Ρόδου  στη δίκη που θα γίνει στο  Γ΄ Τμήμα  του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Αθήνα ,    στις 18-

01-2018 για την από 11-07-2017  (αρ.καταθ. 2181/2017) αίτηση ακύρωσης του δημοτικού συμβούλου 

κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου του Χρήστου  με την οποία ζητά να ακυρωθεί η υπ. αρ. 2640/2017 

απόφαση Δημάρχου Ρόδου ανάκλησης του διορισμού του ως αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας 

του ως και κάθε άλλη σχετική πράξη της διοίκησης. Επί αναφερόμενης στη παραπάνω αίτηση 

ακύρωση,  από 11-07-2017 αίτησης αναστολής του ίδιου προσφεύγοντα έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 

194/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ που την απέρριψε. 

  

Β)  Η διάθεση του ποσού θα γίνει στο οικονομικό έτος 2018.   

 

 



 

  ΘΕΜΑ 13o                                                       Aπόφ. Αρ.717/ 2017 (ΑΔΑ:   ΩΚΕΟΩ1Ρ-17Π) 

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας  αξιολόγησης και Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων 

του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό σταθμό 

Σορωνής Ρόδου»  

     (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/101396/05-12-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/101396/05-12-2017, η οποία έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και Επιτροπής Αξιολόγησης των 

ενστάσεων του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ».     

  1. Με το υπ΄ πρωτ 3103/24-10-2017 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής έγινε η προέγκριση 

δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» που έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-2016 (ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) 

του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων 

Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός Ενάριθμου) 2016ΕΠ06710073. 

  2. Την μελέτη που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

προϋπολογισμό και διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 98.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), συνέταξε η Δ/νση  Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

3. Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου 

νόμου 4412/2016. Για τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού η Δ/νση  

Τεχνικών Έργων και Υποδομών προτείνει τους παρακάτω υπαλλήλους της: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων του διαγωνισμού η Δ/νση  Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών προτείνει τους παρακάτω υπαλλήλους της: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Διακολιός Βασίλειος (πρόεδρος) Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Βασιλώττος Κων/νος Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Γκουμότσιος Νικόλαος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Κολεζάκης Αντώνης Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Πόντικας Σάββας Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Σαρικάς Εμμανουήλ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος Π.Ε 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Λαός Ιωάννης (πρόεδρος) Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Περράκης Γεώργιος Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Σαρακίνης Κοσμάς Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Χατζηνικόλας Αντώνιος Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Ράμος Βασίλειος Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε 

3 Κυρκούση Σουλτάνα Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 



 

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

 - Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η Έγκριση της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης και 

της Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» ως κατωτέρω: 

   

  Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων του διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνκών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/101396/05-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει τα μέλη επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών καθώς και την επιτροπή  

αξιολόγησης των Ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον 

Βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου» ως εξής: 

 

 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Διακολιός Βασίλειος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Βασιλώττος Κων/νος Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Γκουμότσιος Νικόλαος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Κολεζάκης Αντώνης Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Πόντικας Σάββας Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Σαρικάς Εμμανουήλ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος Π.Ε 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Λαός Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Περράκης Γεώργιος Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Σαρακίνης Κοσμάς Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Χατζηνικόλας Αντώνιος Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Ράμος Βασίλειος Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε 

3 Κυρκούση Σουλτάνα Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 



 

 

α) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού  

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Επιτροπή Αξιολόγησης των ενστάσεων του διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                                                           Aπόφ. Αρ.718/ 2017 (ΑΔΑ: Ω4Ψ1Ω1Ρ-ΣΘΘ) 

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, 

Προϋπολογισμού και Διακήρυξης (Τεύχος Δημοπράτησης) για  την «Προμήθεια μικρού 

Λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής  Ρόδου» 

         (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ: 16/101406/05-12-2017) 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/101406/05.12.2017, δια της οποίας προτείνονται οι όροι 

διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του ηλεκτρονικού, ανοικτού  διαγωνισμού, ως εξής: 

 

 «ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, 

Προϋπολογισμού και Διακήρυξης (Τευχος Δημοπράτησης), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ».     

 

  1. Με το υπ΄ πρωτ 3103/24-10-2017 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής έγινε η προέγκριση 

δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» που έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-2016 (ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) 

του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Διακολιός Βασίλειος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Βασιλώττος Κων/νος Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Γκουμότσιος Νικόλαος Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε. 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Κολεζάκης Αντώνης Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Πόντικας Σάββας Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Σαρικάς Εμμανουήλ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος Π.Ε 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Λαός Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Περράκης Γεώργιος Ηλεκ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

3 Σαρακίνης Κοσμάς Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Χατζηνικόλας Αντώνιος Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε 

2 Ράμος Βασίλειος Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε 

3 Κυρκούση Σουλτάνα Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 



 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων 

Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός Ενάριθμου) 2016ΕΠ06710073. 

 

  2. Την μελέτη που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

προϋπολογισμό και διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 98.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), συνέταξε η Δ/νση  Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

  

3. Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου 

νόμου 4412/2016. 

  

    Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η Έγκριση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμού και Διακήρυξης 

(Τεύχος Δημοπράτησης) του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ». 

 

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

Αλέξανδρου) 

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

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/101406/05-12-2017 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), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού 

διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ», ως κατωτέρω: 



 

Περιεχόμενα 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 1
Ος

 

ΟΡΟΦΟΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85133 

Χώρα
1
 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS
2
  

Τηλέφωνο 2241364614-613 

Φαξ 2241364695 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  texnikes@rhodes.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες
3
 Κ. ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ –  Β. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.promitheus.gov.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
4
 www.rhodes.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 

5
  O ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι ο νόμος 4412/2016 
6
 :  

Στοιχεία Επικοινωνίας 
7
  

                                                 
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή 

(ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
6 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 
7 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

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


 

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.
8
 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Κ. ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ –  Β. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ  ΤΗΛ: 2241364614-613 

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
9
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση 

αφορά το υποέργο  «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου» 

της Πράξης με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» (με κωδικό ΟΠΣ 5002813) που έχει 

ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-

2016 (ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.
10

 Η Πράξη έχει εγγραφεί 

στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός Ενάριθμου) 

2016ΕΠ06710073.
11

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ενός σχολικού λεωφορείου, καινούργιου, 

αμεταχείριστου, πρόσφατης κατασκευής 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 34121000-1 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 

 

1 

 

79.354,84 € 

 

19.045,16€ 

 

 

 98.400,00  € 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες. 

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 
12

 της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής
13

. 

……………………………………………. 

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
14

: 

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)
15,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

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

                                                 
8 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
9 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
10

 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
11 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 

12
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

13 Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016 

14
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο 

και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

15
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

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


 

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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
16

 

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», 
17,

  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
18

 

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

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 

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

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
19

, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)  

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 »
20

 

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.),
21

 

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 

                                                 
16

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
17

 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η 
Ιανουαρίου 2021  

18
 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των 

προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 

19
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

20 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016 (Πρβλ 
Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 

21
 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες 
εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  



 

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  με αρ. πρωτ.: 5690/23-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη της 

πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» στον Άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών 

Υποδομών» του Ε.Π «Νότιο Αιγαίο», στην οποία προβλέπεται και η προμήθεια μικρού λεωφορείου. 

Της αριθμ………/2017  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που εγκρίνει τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης, 

Την υπ. αριθ………/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης γνωμοδοτικών 

οργάνων διενέργειας διαγωνισμών» 

Την αριθμ. Πρωτ. 26877/12/04/2016 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου για την 

έγκριση αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του μικρού λεωφορείου. 

Την διάθεση και τη δέσμευση της πίστωσης ποσού  98.400,00  € για την εκτέλεση της ανωτέρω 

προμήθειας για το έτος 2017 σε βάρος του Κ.Α. 61-7132.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, 

Την ανάληψη Υποχρέωσης. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../....... και ώρα ..........
22

 

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 ………., ημέρα ………… και ώρα …. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
23

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
24

.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
25

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

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 
26

 
27

 
28

, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 

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)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): http://www.rhodes.gr/?page_id=3631 

Β.  Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον Ανάδοχο 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

                                                 
22

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η 
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις 
διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου 

23
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση 
μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

24
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης 

της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του 
Ν.4412/2016.  

25
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

26
 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και 
καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

27
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε 
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

28
 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

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


 

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
29

  

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
30

  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα
31

 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

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
32

. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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 

                                                 
29 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

30
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 

του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της 
προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο 
προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων 
της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, 
των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια 
αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και 
εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της 
σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις 
εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

31 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, υποδείγματα 

προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 

32
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης και την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν 
μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με 
τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 

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


 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
33

. 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
34

. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
35

 

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).
36

 

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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα  με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται και  στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
37

. 

2.1.5 Εγγυήσεις
38

 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

                                                 
33 Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

34 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

35
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

36
 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

37 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

38
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  



 

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, 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 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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.), 

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.
39

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
40

 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.
41 

  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
42

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
43

, που 

ανέρχεται στο ποσό των 1.587 ευρώ 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 ...................., 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. 

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   

                                                 
39 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 

της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

40
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

41
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

42 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
 

43
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων 
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 



 

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
44

  

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
45

 :  

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 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. 

                                                 
44

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

45
 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  



 

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
46

.  

2.2.3.3. Αποκλείεται
47

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει 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
48

,  

(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 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν 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 2.2.3.3
49

 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

                                                 
46

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

47
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από 
τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 
νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της 
παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του 
ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

48
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή 

στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
49 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 



 

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 
50

. 

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 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
51

  

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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
52

  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

α) γενικό
53

 ετήσιο κύκλο εργασιών
54

 για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος 2014 κύκλος εργασιών 190.000 € 

2. έτος 2015 κύκλος εργασιών 190.000 € 

3. έτος 2016 κύκλος εργασιών 190.000 € 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών ετών τότε απαιτείται να διαθέτει μέσο γενικό κύκλο εργασιών των 

ολοκληρωμένων ετών λειτουργίας του, ίσο τουλάχιστον με  190.000 €. 
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 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
51

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

52
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό 
να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη 

(π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) 
και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

53
 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 

54
 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το 

διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους 
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 



 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
55

  

Δεν απαιτείται. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
56

  

Δεν απαιτούνται. 

 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
57

. 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.  

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης 
58

. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 
59

. 

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 II,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ
60

 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 

που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να 

εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 

διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το 
παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει 

ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα 
τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) 

κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς 

να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την 

Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

56
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 82 ν. 4412/2016) 

57
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, 

στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
58

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
59

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
60 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 

αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος 

VI Τελικές δηλώσεις  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
61

 

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
62

. 

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)
63

. 

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
64

. 

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
65

. 

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
66

: 
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 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 

κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 

απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 

ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
62

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

63
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

64
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 

τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 

4412/2016 

65
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

66
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και 

σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  



 

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 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  

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 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού και 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. 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.
67

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών
68

 . Εάν ο 

                                                                                                                                                           
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
67 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση 

. 

68
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα 
του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία 



 

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.
69

 

Β.4. 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.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
70

 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.6. 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.7. 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.
71

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
72

  

Κριτήριο ανάθεσης
73

 της Σύμβασης
74

 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
75

, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΣ  

(εως +20%) 
Σ.Β. σν Οι παρακάτω παραγρ 

αναφέρονται στο φύλλο 

συμμόρφωσης 

                                                                                                                                                           
αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. 
στο άρθρο 2.2.5. 

69
 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) 
70

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
71

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο μέσο 
72 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

73 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, 

προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. 

επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 

άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)   

74 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

75 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 

αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το 

κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                             

Κ1 Ισχύς κινητήρα κατά 

DIN 

100 10% Παρ. 5 παράρτημα VIΙ 

Κ2 Σύστημα διεύθυνσης – 

αναρτήσεις -πέδησης - 

κιβώτιο ταχυτήτων 

100 10% Παρ. 7 παράρτημα VIΙ 

Κ3 Αμάξωμα (πόρτες 

καθίσματα μόνωση 

κ.λ.π) 

100 25% Παρ. 2 παράρτημα VIΙ 

Κ4 Εξοπλισμός (χώρος 

οδηγού, φωτιστικά 

σώματα,  πίνακας 

οργάνων ελέγχου, 

κλιματισμός , 

εγχειρίδια γενικά 

λοιπός εξοπλισμός  

κ.λ.π.) 

100 35% Παρ. 3,4,8,9 παράρτημα VIΙ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α             80  

ΟΜΑΔΑ Β ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                 

  

Κ5 Χρόνος παράδοσης 100 10% 6.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Κ6 Εγγύησεις–

Εκπαίδευση- Τεχνική 

υποστήριξη, δωρεάν 

SΕRVICE εντός 

εγγύησης, χρονική 

κάλυψη σε 

ανταλλακτικά, τεχνική 

εξυπηρέτηση μέσω 

κινητών συνεργείων 

κλπ συντήρησης 

100 10% 6.2,6.4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β              20  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         

100% 

 

  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
76

  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς
77

.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει 

από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 

μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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 

                                                 
76 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

77 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 



 

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

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
78

. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

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)» 
79 80

. 

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
81

. 

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
82

, 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. 

                                                 
78 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

79 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του 

άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

80 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι 

παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 

81 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

82 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 



 

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 

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
83

. 

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
84

: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016
85

, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

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 Ι 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
86

 
87.

 

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 βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα ΙV της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
 88

 

                                                 
83Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

84Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

85Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

86Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

87Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

88Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 

http://www.eaadhsy.gr/


 

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
89.

 

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  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή
90

 στο 

μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
91

   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 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
92

 

H αναθέτουσα αρχή 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,
93

  

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. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων.  

                                                 
89Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

90Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

91Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

92Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

93Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 



 

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 σύμβασης. 

3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
94

 

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» την.....και ώρα......ή.....εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών και ώρα... 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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. 

Η αναθέτουσα αρχή 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 η Αναθέτουσα Αρχή 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
95

.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 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
96

 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.  

                                                 
94

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  
95 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 

96 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 



 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται
97

  στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
98

. 

Κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο θα εγκρίνεται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.» 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
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 - 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, δέκα (10) ημερών 
100

 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 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)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

ii) 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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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
101

.  

                                                 
97 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 

98 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 

99
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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 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 

101 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 



 

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. 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.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

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

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή 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 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 

(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά102 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. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 

της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την 

άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την 

                                                 
102 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]  



 

Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31η Μαρτίου 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 και εγγύηση προκαταβολής  

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. Το περιεχόμενό της θα είναι σύμφωνο με 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 της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  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.  

Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας καθορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος μετά την οριστική 

παραλαβή και παρέχεται με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα και αντικαθιστά την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά 

συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) μηνών. 

 

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.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 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. 

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.
104

. 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 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον δεν αλλοιώνεται το φυσικό 

αντικείμενο, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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4.6.1. 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, 

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 :  

                                                 
104 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
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 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και 
ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, 
ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. 
Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 



 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350, παρ. 3, Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

γ) 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
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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
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  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 το λεωφορείο 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 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το λεωφορείο 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, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων 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 λεωφορείο 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
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 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος 

λεωφορείου, χωρίς ΦΠΑ.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση του λεωφορείου, 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. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

                                                 
108 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 

ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

109 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

110 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 



 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
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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), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το λεωφορείο σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα βαθμολογηθεί μεγαλύτερα (κριτήριο ανάθεσης Κ5).  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του λεωφορείου 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 λεωφορείου, 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 λεωφορείου, τουλάχιστον πέντε (5) 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 λεωφορείου - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. H παραλαβή του λεωφορείου γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
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  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VΙ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής του λεωφορείου διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με 

μακροσκοπική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, οπτικό έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή 

φθορών στο εξωτερικό ή εσωτερικό του οχήματος και δειγματοληπτικό έλεγχος στεγανότητας 

αμαξώματος με διαβροχή. 

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του λεωφορείου 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. 

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΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

                                                 
111

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 

112 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”  



 

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 παραλαβή του λεωφορείου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να παραδώσει το λεωφορείο στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

Ρόδου. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του λεωφορείου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής. Η 

αποστολή του θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή. 

Η σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του λεωφορείου θα γίνει το αργότερο δέκα πέντε 

(15) ημερολογιακές μέρες από την παράδοσή, και θέση σε λειτουργία του.  

Ο Οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου που 

εκτελεί την προμήθεια, τον χώρο υποδοχής και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το λεωφορείο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της φόρτωσης 

του, προκειμένου να ετοιμασθούν. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

το αντικαταστήσει, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

Η παράδοση του λεωφορείου, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Οικονομικού φορέα. Ο Οικονομικός 

φορέας φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του λεωφορείου εκτός αν η φθορά ή 

καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα του προσωπικού του Δήμου Ρόδου. 

Επιπλέον, ο Οικονομικός φορέας οφείλει να παραδίδει μαζί με το λεωφορείο εγχειρίδια χρήσης ή άλλο 

κατάλληλο έντυπο (και ηλεκτρονικό) υλικό με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην ελληνική 

γλώσσα καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας 

πρέπει να συνοδεύει το λεωφορείο, στην ελληνική γλώσσα. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή του λεωφορείου είναι: 

 η διενέργεια από τον Οικονομικό φορέα των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του 

λεωφορείου, 

 η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, την 

τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών, 

 η επίδειξη της λειτουργίας τους και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του λεωφορείου, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 

 η παράδοση του λεωφορείου σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας. 

 ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 

απαιτούνται για την έκδοση δικαιολογητικών, έγκριση τύπου και ότι άλλο προβλέπει η 

νομοθεσία  ούτως ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής άδειας 

κυκλοφορίας,  στην αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει η παραλαβή του και θα ισχύσουν οι 

σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του 

Για το σκοπό αυτό, ο Οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν 

(1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί. 

Ο Οικονομικός φορέας οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις 

της Επιτροπής Παραλαβής. 

 επίδειξη της λειτουργίας του, 

 η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη χρήση του τουλάχιστον δύο ημερών στην έδρα 

του Δήμου Ρόδου στην Ρόδο (κριτήριο ανάθεσης Κ6). Περισσότερες ημέρες θα 

βαθμολογηθούν μεγαλύτερα  

 η παράδοση των σχετικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (OPERATIONAL 

MANUAL / SERVICE AND MAINTENANCE MANUAL) στην ελληνική γλώσσα(κριτήριο 

ανάθεσης Κ6) 
 η παράδοση επίσημων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών των κατασκευαστριών εταιρειών(κριτήριο ανάθεσης Κ6) 

Αν η παραλαβή του λεωφορείου 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 το υλικό 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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων.
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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. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
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Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας καθορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος μετά την οριστική 

παραλαβή και παρέχεται με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.1 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προσφέρει χρόνο εγγύησης μεγαλύτερο από τον ελάχιστο καθοριζόμενο, 

ισχύει ο χρόνος εγγύησης της προσφοράς του αναδόχου και βαθμολογείται μεγαλύτερα(κριτήριο 

ανάθεσης Κ6). 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης 

λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 

προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 

4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

                                                 
113 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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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ενός μικρού λεωφορείου για τις ανάγκες του 

βρεφονηπιακού σταθμού της Τ.Κ Σορωνής Δήμου Ρόδου, καινούργιου, αμεταχείριστου, 

πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Το προς προμήθεια λεωφορείο θα είναι καινούργιο, πετρελαιοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας EURO 6 , 

φιλικό στο περιβάλλον . Το μήκος του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 μέτρα και o συνολικός αριθμός των 

καθήμενων επιβατών θα είναι τουλάχιστον 28-30 άτομα. Το υπό προμήθεια λεωφορείο θα καλύπτει τις 

απαιτήσεις της υπ’ αρ. 17910/1225 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2129/04.08.2014) «Προδιαγραφές 

ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και 

διατάξεις μεταφοράς μαθητών». 

1.2 Το λεωφορείο θα διαθέτει έγκριση τύπου μόνο λεωφορειακού τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. Σε 

περίπτωση δε που αυτή δεν έχει εκδοθεί την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τότε ο συμμετέχων  

υποχρεωτικά θα καταθέσει με την προσφορά του στον φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία ρητά θα αναφέρει ότι αυτή θα προσκομισθεί το αργότερο με την παράδοση των λεωφορείων, 

εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας 

2.  ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ –Κ.Λ.Π. 

2.1 Το πλαίσιο θα είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και μέγιστης αντοχής σε στρέψη και κάμψη ως προς 

το μεταφερόμενο φορτίο. 

Θα διαθέτει άγκιστρο εμπρός για την ρυμούλκηση του οχήματος 

2.2  Το αμάξωμα θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικό ισχυρής κατασκευής διασφαλίζουσας απόλυτη 

υδατοστεγανότητα και τέλειο φινίρισμα. Η υδατοστεγανότητα του οχήματος θα ελεγχθεί ιδιαίτερα κατά 

την παραλαβή του οχήματος. Η οροφή και τα πλαϊνά θα είναι μονωμένα επαρκώς για τη θερμότητα, το 

ψύχος και την ηχομόνωση με κατάλληλο μονωτικό υλικό. 

Το δάπεδο θα επιστρωθεί με συνθετικό υλικό που θα ανέρχεται κατά 5 εκατοστά περίπου στα 

πλευρικά τοιχώματος του αμαξώματος, μονωμένο κατάλληλα ώστε να αποκλείεται η εισροή 

νερού. Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι και ρυθμιζόμενοι καθρέπτες δεξιά - αριστερά και ένας 

εσωτερικός. 

2.3 Το λεωφορείο θα φέρει 26-28 τουλάχιστον ειδικά παιδικά καθίσματα (ΕΠΑΙΚ Ι) οι προδιαγραφές και 

απαιτήσεις των οποίων θα είναι σύμφωνες με την υπ' αρ. Υ.Α. 17910/1225/4.8.2014  ή θα έχουν εγκριθεί 

σύμφωνα με οδηγία ή κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ειδικά παιδικά καθίσματα θα είναι 

ανεξάρτητα, ισχυρής κατασκευής, άνετα, επενδυμένα με ανθεκτικό υλικό, μεγάλης αντοχής, άριστης 

ποιότητας που να επιδέχεται καθαρισμό. 

Το κάθισμα του οδηγού θα είναι εργονομικών προδιαγραφών πλήρως ρυθμιζόμενο (κίνηση πάνω-κάτω 

και εμπρός - πίσω) ώστε να παρέχει απόλυτη άνεση οδηγήσεως. Επιπλέον θα φέρει υποχρεωτικά ένα 

κάθισμα συνοδού με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις και αερόσακος 

οδηγού. 

Τα καθίσματα βρεφών και νηπίων θα είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να 

παρέχεται πλήρης ασφάλεια. 

Να δίδεται αναλυτική περιγραφή των καθισμάτων στην τεχνική περιγραφή του προμηθευτή. 

Γίνονται αποδεκτά και λεωφορεία με καθίσματα ενηλίκων υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 

Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών (CRS) κατάλληλο για την ασφαλή συγκράτηση του συστήματος με τη 

ζώνη ασφαλείας του οχήματος. Τα εγκεκριμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών (Child Restraint 

Systems -CRS) θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 44/04 της ΟΕΕ/ΗΕ ή την Οδηγία 77/541/ΕΚ, 

όπως ισχύει. 

Τα παράθυρα θα είναι και αλεξήνεμα από κρύσταλλα ασφαλείας (το αλεξήνεμο τύπου Triplex). Σε κάθε 

παράθυρο να υπάρχει αντηλιακό κουρτινάκι. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο παράθυρο οδηγού. 

Το λεωφορείο θα έχει μια πόρτα μπροστά (οδηγού), μία ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα τύπου πούλμαν για 

επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στη δεξιά πλευρά με αυτόματο μηχανισμό ασφαλείας για την 

αποφυγή παγίδευσης των επιβατών και μία δίφυλλη πόρτα πίσω με θερμαινόμενα κρύσταλλα. Όλες οι 

πόρτες θα ασφαλίζουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας. Θα υπάρχουν προβλεπόμενες από 

την νομοθεσία έξοδοι κινδύνου (να δοθεί περιγραφή). 

3,   ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

3.1 Θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης με βεβιασμένη ομοιόμορφη κυκλοφορία θερμού και ψυχρού αέρα, 

ρυθμιζόμενων ποσοστών μέσω των στομίων εξαγωγής προς το θάλαμο επιβατών και το αλεξήνεμο. Να 

υπάρχει επιπλέον αυτόνομο σύστημα θέρμανσης με καυστήρα κλπ. 

Θα διαθέτει κλιματισμό (air condition) ικανοποιητικής απόδοσης (συνολικά τουλάχιστον 12 KW) 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ξεχωριστά για το χώρο του οδηγού και των επιβατών με δυνατότητα ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης 

λειτουργίας. 

Στο χώρο των επιβατών θα υπάρχουν εκατέρωθεν του διαδρόμου κανάλια διασποράς του ψυχρού αέρα 

για ομοιόμορφη κατανομή και μεγαλύτερη άνεση των επιβαινόντων. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υποβληθούν με την προσφορά του Οίκου. Επίσης θα διαθέτει Κατάλληλο 

σύστημα εξαερισμού. 

4. 4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

4.1 Όλα τα υλικά κατασκευής του λεωφορείου καθώς και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργια, κατασκευής 

του τελευταίου 6μήνου πριν την παράδοση. 

Το όχημα θα είναι από την ίδια σειρά παραγωγής και απολύτως όμοιο με το ίδιο τελευταίο μοντέλο που 

κυκλοφορεί στην αγορά. 

Όλα τα υλικά της καμπίνας θα πρέπει να είναι βραδυφλεγή 

Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την Ελληνική νομοθεσία και οπωσδήποτε τα 

παρακάτω: 

-Ψηφιακός ταχογράφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

-Στροφόμετρο 

-Ταχύμετρο με χιλιομετρητή 

-Όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου με ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης. 

-Ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 

-Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας, χειρόφρενου, χαμηλής πίεσης ελαίου κινητήρα, βλάβης συστήματος 

ταχογράφου, ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου, βλάβης συστήματος ABS, ASR, ESP, κλπ. 

Το  αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από : 

-Εφεδρικό κανονικό τροχό πλήρη με επίσωτρο (στερεωμένο επί του αυτοκινήτου). 

Εργαλεία απαραίτητα για την εκτέλεση μικροεπισκευών και αλλαγή των τροχών του αυτοκινήτου (να 

δοθεί περιγραφή). 

Προβλεπόμενα από το νόμο τρίγωνο, φαρμακείο, πυροσβεστήρα. 

Εγκατεστημένο ψηφιακό ράδιο - CD με ηχεία και πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση. 

5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 -Πετρελαιοκινητήρας 4χρονος, υδρόψυκτος. 

-Να ικανοποιεί τα όρια εκπομπής ρύπων (EURO 6) και θορύβου (Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/101/ΕΚ). 

-Με υπερπλήρωση και INTERCOOLER. 

-Μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 120 ΗΡ. 

-Μέγιστης ροπής στρέψεως τουλάχιστον 400 Nm. 

 

6. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ  

 -Συμπλέκτης μηχανικός ξηρού τύπου υδραυλικής επενέργειας. 

-Κιβώτιο ταχυτήτων αυτόματο ή μηχανικό με έξι εμπρόσθιες ταχύτητες όλες συγχρονισμένες και μία 

όπισθεν. 

-Επίσωτρα ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή (Tubeless), σύμφωνα με τον ETRTO και την οδηγία 

2001/43/ΕE επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). 

-Κινητήριοι τροχοί οπίσθιοι 4X2. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΕΔΗΣΗΣ 

 -Αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενεργείας σε όλους τους τροχούς. Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός. 

-Ο Προμηθευτής θα δώσει περιγραφή εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης. 

-Θέση τιμονιού αριστερά. Τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση. 

-Κύριο σύστημα πεδήσεως υδραυλικό διπλού κυκλώματος με ηλεκτρονικό κατανεμητή πίεσης. Το όχημα 

θα φέρει σύστημα ABS, ASR, ESP. 

-Μηχανικό χειρόφρενο με επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ.  

 -Τάση ηλεκτρικού συστήματος 12 V. 

-Μπαταρία 12 V – 100 Ah τουλάχιστον. 

Εσωτερικός φωτισμός θαλάμου οδήγησης και επιβατών με ικανό αριθμό φωτιστικά σωμάτων 

κατάλληλης φωτεινότητας. άπλετος και ομοιόμορφα κατανεμημένος.  

-Φώτα στάσης (alarm). 

-Φώτα αλλαγής κατεύθυνσης 

-Προβολείς πορείας, φώτα οπισθοπορείας και λοιπά φωτά σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

-Ηχητικό όργανο. 

9. ΣΤΑΘΜΗ  ΘΟΡΥΒΟΥ 

 Κάθε προμηθευτής στην προσφορά του πρέπει να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση από την 

κατασκευάστρια εταιρία στην Ελληνική  γλώσσα, επί της οποίας ρητά θα αναγράφεται η στάθμη 

θορύβου μέσα και έξω από το όχημα σύμφωνα με την ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. ή άλλου ισοδύναμου 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

φορέα. Με την παραλαβή των οχημάτων η κατασκευάστρια εταιρία μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα θα 

συνυποβάλει πιστοποιητικό θορύβου για καθένα όχημα χωριστά, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες 

οδηγίες. 

 

10. Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη  

 Η εγγύηση για αντισκουριακή προστασία του λεωφορείου δεν θα είναι μικρότερη των πέντε ( 5 ) ετών. 

Επίσης  οι προσφορές θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας του προμηθευτή, του κατασκευαστή 

πλαισίου και του αμαξώματος. 

 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης του λεωφορείου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Το λεωφορείο θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου  

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/ΠαρακολούθησηΕκπαίδευση προσωπικού 

 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή: 

-Την εκπαίδευση οδηγών και ομάδας τεχνικών στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου. 

-εκπαίδευση - ενημέρωση ομάδας τεχνικών του Αγοραστή σε ειδικά θέματα (χρήση ΕΠΑΙΚ Ι και 

CRS, τεχνολογίας κ.λ.π.) και σε θέματα επιμέλειας ανταλλακτικών. 

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα θα γίνουν, από κοινού και κατόπιν συμφωνίας των δύο 

μερών, για διάστημα μιας (1) εργάσιμης ημέρας τουλάχιστον 

-Το όχημα θα επιθεωρηθεί όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες και τροποποιήσεις 

(τοποθέτηση καθισμάτων κλπ) και είναι έτοιμο για την κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων για την 

άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας από το αρμόδιο Υπουργείο. 

-Κατά την επιθεώρηση (αρχική παραλαβή) θα γίνουν και οι παρακάτω έλεγχοι: 

• Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων ή φθορών, στο εξωτερικό ή εσωτερικό του 

οχήματος. 

• Δειγματοληπτικός έλεγχος στεγανότητας αμαξώματος με διαβροχή. 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των συμβατικών χαρακτηριστικών που εγγυάται στην 

προσφορά ο Προμηθευτής. 

-Επίσης ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει την Έγκριση τύπου του ολοκληρωμένου οχήματος 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/46/Ε.Ε και την ελληνική νομοθεσία. 

Η ταξινόμηση του οχήματος θα γίνει με συνεργασία του Αναδόχου και του Κέντρου κοινωνικής 

προστασίας, αλληλεγγύης, αθλητισμού, παιδείας και προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου που 

λειτουργεί τον παιδικό σταθμό και η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ταξινόμηση. Επισημαίνεται 

ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 36144/3360/ΦΕΚ Β'2519/2011 Υ.Α., από 29-10-2011 για 

την ταξινόμηση καινούργιων σχολικών λεωφορείων μεταφοράς νηπίων απαιτείται έγκριση τύπου 

σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 

29949/1841/09 (ΦΕΚ 2112/Β). 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη  

Το λεωφορείο θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μηχανικά μέρη και το 

αμάξωμα διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) έτους Η εγγύηση για αντισκωριακή προστασία του 

λεωφορείου δεν θα είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών. Επίσης  οι προσφορές θα συνοδεύονται με 

πιστοποιητικά ποιότητας του προμηθευτή, του κατασκευαστή πλαισίου και του αμαξώματος. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η σύμβαση 

αφορά το υποέργο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου» της 

Πράξης με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» (με κωδικό ΟΠΣ 5002813) που έχει 

ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 3,  «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-

2016  (ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.115  Η Πράξη έχει 

                                                 
115

 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  



 

εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός Ενάριθμου) 
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ΕΙΔΟΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 

 

1 

 

79.354,84 € 

 

19.045,16 € 

 

 

98.400,00  € 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

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

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

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

φορέα (αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 

CPV : 34121000-1 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων :  

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 
Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

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

…………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
116

: …………………………………………………………………………

……………………….. 

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

…………………………………………………………………………

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

και υπάρχει. 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr


 

………………………………………………….. 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
117 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………

……………………….. 

..…………………………………………………………………………

……………………… 

..…………………………………………………………………………

……………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
118

; 
[  ] Πολύ μικρή  [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

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

118 Σημειώστε με το σύμβολο √. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: 

επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και 

των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 



 

Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης 

Ταυτότητας : 

  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
119

, 2) δωροδοκία
120121

, 3) απάτη
122

, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
123

, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
124

, 6) 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων125

 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
126

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

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

ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις) διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….. 

                                                 
119 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 

β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

124 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

125 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 



 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
127

, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

………………………………………………………………

……………………………… 

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

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

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) 

αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων
128

, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 

αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
129

; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

 [  ] Ναι  [  ] Όχι 

                                                 
127 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 

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

129 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 



 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 



 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
i
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
ii
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

  

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

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

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΟΡΝΤΟΣ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, 

ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/  

Ε-ΜΑΙL: 

 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου 

Εκπροσώπου): 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

 

 

 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –  

        ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Το προς προμήθεια λεωφορείο θα είναι 

καινούργιο, πετρελαιοκίνητο σύγχρονης 

τεχνολογίας EURO 6 , φιλικό στο περιβάλλον . 

Το μήκος του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 

μέτρα και o συνολικός αριθμός των καθήμενων 

επιβατών θα είναι τουλάχιστον 28-30 άτομα. Το 

υπό προμήθεια λεωφορείο θα καλύπτει τις 

απαιτήσεις της υπ’ αρ. 17910/1225 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ Β 2129/04.08.2014) 

«Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων 

και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε 

σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς 

μαθητών». 

   

1.2 Το λεωφορείο θα διαθέτει έγκριση τύπου μόνο 

λεωφορειακού τύπου από το αρμόδιο 

Υπουργείο. Σε περίπτωση δε που αυτή δεν έχει 

εκδοθεί την ημερομηνία κατάθεσης των 

προσφορών τότε ο συμμετέχων  υποχρεωτικά θα 

καταθέσει με την προσφορά του στον φάκελο 

των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία ρητά θα αναφέρει ότι αυτή θα 

προσκομισθεί το αργότερο με την παράδοση των 

λεωφορείων, εφόσον κηρυχθεί ανάδοχος της 

προμήθειας 

   

2.  ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ –Κ.Λ.Π. 

2.1 Το πλαίσιο θα είναι χαλύβδινο, ισχυρής 

κατασκευής και μέγιστης αντοχής σε στρέψη και 

κάμψη ως προς το μεταφερόμενο φορτίο. 

Θα διαθέτει άγκιστρο εμπρός για την 

ρυμούλκηση του οχήματος 

   

2.2  Το αμάξωμα θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικό 

ισχυρής κατασκευής διασφαλίζουσας απόλυτη 

υδατοστεγανότητα και τέλειο φινίρισμα. Η 

υδατοστεγανότητα του οχήματος θα ελεγχθεί 

ιδιαίτερα κατά την παραλαβή του οχήματος. Η 

οροφή και τα πλαϊνά θα είναι μονωμένα 

επαρκώς για τη θερμότητα, το ψύχος και την 

ηχομόνωση με κατάλληλο μονωτικό υλικό. 

Το δάπεδο θα επιστρωθεί με συνθετικό υλικό 

που θα ανέρχεται κατά 5 εκατοστά περίπου στα 

πλευρικά τοιχώματος του αμαξώματος, 

μονωμένο κατάλληλα ώστε να αποκλείεται η 

εισροή νερού. Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι και 

ρυθμιζόμενοι καθρέπτες δεξιά - αριστερά και 

ένας εσωτερικός. 

   

2.3 Το λεωφορείο θα φέρει 26-28 τουλάχιστον 

ειδικά παιδικά καθίσματα (ΕΠΑΙΚ Ι) οι 

προδιαγραφές και απαιτήσεις των οποίων θα 

είναι σύμφωνες με την υπ' αρ. Υ.Α. 

17910/1225/4.8.2014  ή θα έχουν εγκριθεί 

σύμφωνα με οδηγία ή κανονισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ειδικά παιδικά 

καθίσματα θα είναι ανεξάρτητα, ισχυρής 

κατασκευής, άνετα, επενδυμένα με ανθεκτικό 

   



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –  

        ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

υλικό, μεγάλης αντοχής, άριστης ποιότητας που 

να επιδέχεται καθαρισμό. 

Το κάθισμα του οδηγού θα είναι εργονομικών 

προδιαγραφών πλήρως ρυθμιζόμενο (κίνηση 

πάνω-κάτω και εμπρός - πίσω) ώστε να παρέχει 

απόλυτη άνεση οδηγήσεως. Επιπλέον θα φέρει 

υποχρεωτικά ένα κάθισμα συνοδού με ζώνη 

ασφαλείας 3 σημείων. Ζώνες ασφαλείας σε όλες 

τις θέσεις και αερόσακος οδηγού. 

Τα καθίσματα βρεφών και νηπίων θα είναι 

πιστοποιημένα και κατάλληλα τοποθετημένα 

ώστε να παρέχεται πλήρης ασφάλεια. 

Να δίδεται αναλυτική περιγραφή των 

καθισμάτων στην τεχνική περιγραφή του 

προμηθευτή. 

Γίνονται αποδεκτά και λεωφορεία με καθίσματα 

ενηλίκων υπό την προϋπόθεση ότι 

χρησιμοποιείται Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών 

(CRS) κατάλληλο για την ασφαλή συγκράτηση 

του συστήματος με τη ζώνη ασφαλείας του 

οχήματος. Τα εγκεκριμένα συστήματα 

συγκράτησης παιδιών (Child Restraint Systems -

CRS) θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 

44/04 της ΟΕΕ/ΗΕ ή την Οδηγία 77/541/ΕΚ, 

όπως ισχύει. 

Τα παράθυρα θα είναι και αλεξήνεμα από 

κρύσταλλα ασφαλείας (το αλεξήνεμο τύπου 

Triplex). Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο παράθυρο 

οδηγού. 

Το λεωφορείο θα έχει μια πόρτα μπροστά 

(οδηγού), μία ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα 

τύπου πούλμαν για επιβίβαση και αποβίβαση 

επιβατών στη δεξιά πλευρά με αυτόματο 

μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή 

παγίδευσης των επιβατών και μία δίφυλλη πόρτα 

πίσω με θερμαινόμενα κρύσταλλα. Όλες οι 

πόρτες θα ασφαλίζουν με ηλεκτρομαγνητικές 

κλειδαριές ασφαλείας. Θα υπάρχουν 

προβλεπόμενες από την νομοθεσία έξοδοι 

κινδύνου (να δοθεί περιγραφή). 

3.   ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

3.1 Θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης με βεβιασμένη 

ομοιόμορφη κυκλοφορία θερμού και ψυχρού 

αέρα, ρυθμιζόμενων ποσοστών μέσω των 

στομίων εξαγωγής προς το θάλαμο επιβατών και 

το αλεξήνεμο. Να υπάρχει επιπλέον αυτόνομο 

σύστημα θέρμανσης με καυστήρα κλπ. 

Θα διαθέτει κλιματισμό (air condition) 

ικανοποιητικής απόδοσης (συνολικά 

τουλάχιστον 12 KW) ξεχωριστά για το χώρο του 

οδηγού και των επιβατών με δυνατότητα 

ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης λειτουργίας. 

Στο χώρο των επιβατών θα υπάρχουν 

εκατέρωθεν του διαδρόμου κανάλια διασποράς 

του ψυχρού αέρα για ομοιόμορφη κατανομή και 

   



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –  

        ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

μεγαλύτερη άνεση των επιβαινόντων. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υποβληθούν με 

την προσφορά του Οίκου. Επίσης θα διαθέτει 

Κατάλληλο σύστημα εξαερισμού. 

4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

4.1 Όλα τα υλικά κατασκευής του λεωφορείου 

καθώς και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργια, 

κατασκευής του τελευταίου 6μήνου πριν την 

παράδοση. 

Το όχημα θα είναι από την ίδια σειρά παραγωγής 

και απολύτως όμοιο με το ίδιο τελευταίο 

μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά. 

Όλα τα υλικά της καμπίνας θα πρέπει να είναι 

βραδυφλεγή. 

Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. 

και την Ελληνική νομοθεσία και οπωσδήποτε τα 

παρακάτω: 

-Ψηφιακός ταχογράφος σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

-Στροφόμετρο 

-Ταχύμετρο με χιλιομετρητή 

-Όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου με 

ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης. 

-Ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 

-Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας, χειρόφρενου, 

χαμηλής πίεσης ελαίου κινητήρα, βλάβης 

συστήματος ταχογράφου, ύπαρξης νερού στο 

φίλτρο πετρελαίου, βλάβης συστήματος ABS, 

ASR, ESP, κλπ. 

Το  αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από : 

-Εφεδρικό κανονικό τροχό πλήρη με επίσωτρο 

(στερεωμένο επί του αυτοκινήτου). 

Εργαλεία απαραίτητα για την εκτέλεση 

μικροεπισκευών και αλλαγή των τροχών του 

αυτοκινήτου (να δοθεί περιγραφή). 

Προβλεπόμενα από το νόμο τρίγωνο, 

φαρμακείο, πυροσβεστήρα. 

Εγκατεστημένο ψηφιακό ράδιο - CD με ηχεία 

και πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση. 

   

5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

5.1 -Πετρελαιοκινητήρας 4χρονος, υδρόψυκτος. 

-Να ικανοποιεί τα όρια εκπομπής ρύπων (EURO 

6) και θορύβου (Ευρωπαϊκή οδηγία 

1999/101/ΕΚ). 

-Με υπερπλήρωση και INTERCOOLER. 

-Μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 120 ΗΡ. 

-Μέγιστης ροπής στρέψεως τουλάχιστον 400 

Nm. 

 

   

6. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ  

6.1 -Συμπλέκτης μηχανικός ξηρού τύπου 

υδραυλικής επενέργειας. 

-Κιβώτιο ταχυτήτων αυτόματο ή μηχανικό με έξι 

εμπρόσθιες ταχύτητες όλες συγχρονισμένες και 

μία όπισθεν. 

   



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –  

        ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

-Επίσωτρα ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή 

(Tubeless), σύμφωνα με τον ETRTO και την 

οδηγία 2001/43/ΕE επί των οποίων θα 

αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). 

-Κινητήριοι τροχοί οπίσθιοι 4X2. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΕΔΗΣΗΣ 

7.1 -Αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενεργείας σε 

όλους τους τροχούς. Ανεξάρτητη ανάρτηση 

εμπρός. 

-Ο Προμηθευτής θα δώσει περιγραφή 

εμπρόσθιας και οπίσθιας ανάρτησης. 

-Θέση τιμονιού αριστερά. Τιμόνι με υδραυλική 

υποβοήθηση. 

-Κύριο σύστημα πεδήσεως υδραυλικό διπλού 

κυκλώματος με ηλεκτρονικό κατανεμητή πίεσης. 

Το όχημα θα φέρει σύστημα ABS, ASR, ESP. 

-Μηχανικό χειρόφρενο με επενέργεια στους 

οπίσθιους τροχούς 

   

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

8.1 -Τάση ηλεκτρικού συστήματος 12 V. 

-Μπαταρία 12 V – 100 Ah τουλάχιστον. 

Εσωτερικός φωτισμός θαλάμου οδήγησης και 

επιβατών με ικανό αριθμό φωτιστικά σωμάτων 

κατάλληλης φωτεινότητας. άπλετος και 

ομοιόμορφα κατανεμημένος.  

-Φώτα στάσης (alarm). 

-Φώτα αλλαγής κατεύθυνσης 

-Προβολείς πορείας, φώτα οπισθοπορείας και 

λοιπά φωτά σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

-Ηχητικό όργανο. 

   

9. ΣΤΑΘΜΗ  ΘΟΡΥΒΟΥ 

9.1 Κάθε προμηθευτείς στην προσφορά του πρέπει 

να επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση από την 

κατασκευάστρια εταιρία στην Ελληνική  

γλώσσα, επί της οποίας ρητά θα αναγράφεται η 

στάθμη θορύβου μέσα και έξω από το όχημα 

σύμφωνα με την ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. ή 

άλλου ισοδύναμου φορέα. Με την παραλαβή 

των οχημάτων η κατασκευάστρια εταιρία μαζί 

με τα υπόλοιπα έγγραφα θα συνυποβάλει 

πιστοποιητικό θορύβου για καθένα όχημα 

χωριστά, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες 

οδηγίες. 

 

   

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :  ……./…….. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

  (1) (2) (3) = (1) Χ (2) 

Α/Α  

ΕΙΔΟΥ

Σ 

ΕΙΔΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ, χωρίς 

ΦΠΑ  

(αριθμητικώς) 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΙΔΟΥΣ, 

χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς

) 

1 Αναγράφεται η μάρκα και ο τύπος  του προσφερόμενου λεωφορείου 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, χωρίς ΦΠΑ,  (Κ)                          (ολογράφως)                     

 (στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση των ειδών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη)   

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, χωρίς ΦΠΑ                               (αριθμητικώς)                                     

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.     24% ΠΟΣΟ  ΦΠΑ (αριθμητικώς) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ με ΦΠΑ                                        (ολογράφως)                     
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ με ΦΠΑ                                        (αριθμητικώς)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  (Υπογραφή / Ημερομηνία)  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία   Τράπεζας:   ..................................................................................................... 

 

Κατάστημα:     ................................................................................................. 

 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.) 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ........................................ ΕΥΡΩ...................... 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ 

...................... υπέρ του / της...................................... . ΑΦΜ ………………………., 

(διεύθυνση)........................, 

για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια 

“…………………………” σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από 

τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια « ………………………….» , 

καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ 

ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΗΜΕΡΕΣ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 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 του 4412/2016 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. 

Με τιμή 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ........................... 

 

Κατάστημα  .............................. 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης 

............... ΕΥΡΩ  

.................................. 

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ....... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ......................................................., 



 

 

οδός......................................., αριθμός ..............., 

ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ............................... , (2) 

..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή 

εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: 

“……………………………………” προς κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥκαι το οποίο 

ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 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 έπειτα από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί για το Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη  Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης – Περίληψη Διακήρυξης 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την ανάθεση της προμήθειας : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

Αριθμός Σύμβασης : 

Συμβατικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) : 

Προμηθευτής: 

Είδη / Ομάδα Ειδών: 

Υπηρεσία: 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (Δ/ΝΣΗ …………………..) 

 

Στη Ρόδο σήμερα ……../.../……., στο Δήμο Ρόδου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

αφενός ο ………………………., Δήμαρχος Ρόδου 

κάτοικος……………………………………………………………………………………, που με την 

ιδιότητά του αυτή νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Ρόδου <αναφέρεται η σχετική απόφαση ή νομοθεσία>, 

ΑΦΜ <του Δήμου Ρόδου> και ΔΟΥ <του Δήμου Ρόδου> και θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα 

Αρχή» 

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία  …………………………. που εδρεύει στην ………………., 

οδός  ……………, 

αριθμός  …………… ΤΚ ……………, τηλέφωνο: …………… Fax: ………………, e-

mail……………, έχει ΑΦΜ……………………., υπάγεται στη ΔΟΥ  …………………..και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ………………………………………………….., κάτοικο 

……………………………………, οδός …………….., αριθμός ……………., με ΑΔΤ 

………………….., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ……………….. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ……………. 

συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως 

«Οικονομικός φορέας» (ή και «Ανάδοχος»), 

λαμβάνοντας υπόψη: 

- την με αριθμό ……./……./…… διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, 

- τον σχετικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την …………/………/2017, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ», 

- την προσφορά του προμηθευτή, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, 



 

 

- την υπ' αριθμό……………….../2017 Απόφαση του Δήμου Ρόδου, με την οποία κατακυρώθηκε στον 

«Οικονομικό φορέα» η ανάθεση της προμήθειας του λεωφορείου, 

- την υπ΄ αριθμό  …../2017 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον 

ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση  

στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο 

σύνολο,  

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

Άρθρο 1ο - Ορισμοί  

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

κατωτέρω. 

Οικονομικός φορέας: ο Ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι ο δεύτερος 

των συμβαλλομένων, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρων έναντι του 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την 

υλοποίηση της προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο / Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η 

ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο με βασικές αρμοδιότητες την 

επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή των ειδών. 

Παραδοτέα: ένα ΜΙΚΡΌ λεωφορείο  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος. 

Προσφορά: η προσφορά του Προμηθευτή προς το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ και το περιεχόμενό της που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

Σύμβαση: είναι η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, ως και όλα τα συνημμένα σ' αυτήν προσαρτήματα, τεύχη και λοιπά έγγραφα, 

ήτοι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το τεύχος Διακήρυξης, η Προσφορά του Προμηθευτή, η 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και όλες οι επιστολές και έγγραφα που αντηλλάγησαν μεταξύ 

των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και του Προμηθευτή, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν, τα οποία περιλαμβάνουν την Τεχνική και 

Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή, τη Διακήρυξη, την απόφαση κατακύρωσης και όλες οι 

επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

Σύμβασης. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της 

προμήθειας. 

 

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο και διάρκεια Σύμβασης - χρόνος παράδοσης  

2.1 Με την παρούσα, ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ αναθέτει και ο Οικονομικός φορέας αναλαμβάνει, έναντι της 

συμβατικής αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω, την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

…..…./..-...-…., προσφορά του Προμηθευτή σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμ. 

……/……./2017 διακήρυξης και την υπ' αριθμ ……………………απόφαση κατακύρωσης του 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

2.2 Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους της παρούσας 

Σύμβασης και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος 

δικαιούται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

2.3 Ισχύς της σύμβασης: Η Σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 

ολοκλήρωση της εκτέλεσης της δηλ. μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, 



 

 

συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος (αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχών κυρώσεις ή εκπτώσεις) και της αποδέσμευσης των σχετικών εγγυήσεων κατά τα προβλεπόμενα 

στην παρούσα. 

2.4 Χρόνος παράδοσης: Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα 

παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας αυτής εντός έξι (6) μηνών (χρόνος 

παράδοσης), από την υπογραφή της παρούσας, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης και της 

υπ' αριθμ. ……/……./2017 είναι κύριοι και βασικοί. 

Αν δεν τηρηθεί οι παραπάνω προθεσμία, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από την Διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία 

2.5 Αντικείμενο της Σύμβασης: Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ενός σχολικού λεωφορείου και 

παράδοσή σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας το οποίο πληροί τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους όρους της υπ' αριθμ. ……/……./2017 Διακήρυξης, σε συνδυασμό με την 

Τεχνική Προσφορά του Οικονομικού φορέα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Σύμβασης. 

2.6 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον Οικονομικό φορέα για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε …………………….ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α.  

…………………………….. Ευρώ. 

 2.6.1 Οι ανωτέρω τιμές αφορούν στην παράδοση του λεωφορείου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 

του προμηθευτή. 

2.6.2 Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν αναλυτικά την αξία του λεωφορείου, τα έξοδα μεταφοράς του 

μέχρι και εντός του χώρου παράδοσης, σε πλήρη λειτουργία αυτού, την επίδειξη του λειτουργίας του 

λεωφορείου και την εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, την παροχή ανταλλακτικών, 

αναλώσιμων και υπηρεσιών συντήρησης / επισκευής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά την 

οριστική παραλαβή, την επαναφορά της ποιότητας των χώρων όπως ήταν πριν τις εργασίες 

εγκατάστασής του (χωρίς κακοτεχνίες κ.α.) όπου αυτές απαιτούνται, την απόθεση των άχρηστων 

υλικών που θα προκύψουν, σε σημεία που θα υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, περιλαμβάνουν δε επί 

πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με την 

υπ' αριθμ. ……/……./2017 Διακήρυξη και την προσφορά του Προμηθευτή 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν επίσης κάθε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων, και η οποία βαρύνει αποκλειστικά 

τον ίδιο. 

 

Άρθρο 3ο - Τεχνικά χαρακτηριστικά - όροι παράδοσης και παραλαβής  

3.1 Προέλευση των ΕΙΔΩΝ και των τμημάτων που τα απαρτίζουν: Το λεωφορείο και ο εξοπλισμός 

που το απαρτίζει τα οποία θα προμηθεύσει ο ανάδοχος θα είναι προέλευσης και κατασκευής του 

εργοστασίου / των εργοστασίων που αναφέρεται / αναφέρονται στην προσφορά 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το υπό προμήθεια λεωφορείο θα πληροί τις προδιαγραφές και λοιπές 

τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ 

των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της Τεχνικής Προσφοράς, υπερισχύει η 

Τεχνική Προσφορά  

3.2 Για τις ανάγκες της παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί Επιτροπή Παραλαβής, με βασικές 

αρμοδιότητες την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης και την παραλαβή των ειδών. 

3.3 Παράδοση - παραλαβή ειδών: Ο Οικονομικός φορέας υποχρεώνεται να παραδώσει το λεωφορείο 

στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του λεωφορείου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής. Η 

αποστολή του θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή. 

3.3.1 Η σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του λεωφορείου θα γίνει το αργότερο δέκα 

πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την παράδοσή, και θέση σε λειτουργία του.  

Ο Οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου που 

εκτελεί την προμήθεια, τον χώρο υποδοχής και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το λεωφορείο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της φόρτωσης 

του, προκειμένου να ετοιμασθούν. 

3.3.2 Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται 

να το αντικαταστήσει, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

Στην περίπτωση δε, κατά την οποία το λεωφορείο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της 

Σύμβασης, κρίνεται όμως από την Επιτροπή παραλειπτέο, ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να 



 

 

προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που 

αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 

3.3.3 Η παράδοση του λεωφορείου, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Οικονομικού φορέα. Ο 

Οικονομικός φορέας φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του λεωφορείου εκτός αν η 

φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα του προσωπικού του Δήμου Ρόδου. 

Επιπλέον, ο Οικονομικός φορέας οφείλει να παραδίδει μαζί με το λεωφορείο εγχειρίδια χρήσης ή άλλο 

κατάλληλο έντυπο (και ηλεκτρονικό) υλικό με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην ελληνική 

γλώσσα καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας 

πρέπει να συνοδεύει το λεωφορείο, στην ελληνική γλώσσα. 

3.3.4 Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι: 

 η διενέργεια από τον Οικονομικό φορέα των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του 

λεωφορείου, 

 η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, την 

τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών, 

 η επίδειξη της λειτουργίας τους και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του λεωφορείου, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 

 η παράδοση του λεωφορείου σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας. 

 Το λεωφορείο θα παραδοθεί με τις απαιτούμενες πινακίδες κυκλοφορίας, δηλ. ο Οικονομικός 

φορέας υποχρεούται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την 

έκδοση δικαιολογητικών, έγκριση τύπου κ.α. στην αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει η παραλαβή 

του και θα ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του 

Για το σκοπό αυτό, ο Οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν 

(1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί. 

Ο Οικονομικός φορέας οφείλει να συμμορφωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών προς τις υποδείξεις 

της Επιτροπής Παραλαβής. 

 επίδειξη της λειτουργίας του, 

 η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη χρήση του  

 η παράδοση των σχετικών εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (OPERATIONAL 

MANUAL / SERVICE AND MAINTENANCE MANUAL) στην ελληνική γλώσσα 

 η παράδοση επίσημων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών των κατασκευαστριών εταιρειών 

3.4 Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά το αυτού ύστερα από αίτημα του Προμηθευτή 

και απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή 

των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 

λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 

4412/2016 

Με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Η μετάθεση του χρόνου παράδοσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να τύχει προέγκρισης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Άρθρο 4ο - Ποινικές ρήτρες - εκπτώσεις μέχρι την παραλαβή της προμήθειας  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα του Οικονομικού φορέα 

επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.και με τα 

παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το λεωφορείο  δεν παραδοθεί 

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταβάλλει ως 

ποινική ρήτρα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Οικονομικός φορέας 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. 



 

 

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει 

ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή 

εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 

(με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη 

πληρωμή του Οικονομικού φορέα. 

6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που 

έχουν επιβληθεί. 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο - Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις  

5.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0671 με κωδικό 

2016ΕΠ06710073. Το έργο που γίνεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου 

Αιγαίου 2014-2020 », χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

5.2 Οι πληρωμές στον Οικονομικό φορέα υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που 

χρηματοδοτούνται από το Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και δεν επιβαρύνονται με κρατήσεις, 

εκτός της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος 4 % επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και της 

κράτησης Ν. 4013/2012 ύψους 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α 

5.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Οικονομικό φορέα θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή.  

5.4 Δικαιολογητικά  πληρωμής  
Απαιτήσεις του Οικονομικού φορέα για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους 

του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

5.4.1 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 

Ν. 4412/2016. 

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον 

Οικονομικό φορέα σε συνεργασία με τον φορέα. 

5.4.2 Ο Οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων 

ή άλλων οργανισμών που ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται 

δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν 

τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον 

Οικονομικό φορέα, στην αρμόδια Υπηρεσία αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας από τα οποία να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης. 

 

5.4.3 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ, των ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (OPERATION MANUALS) (όπου υπάρχουν) στα 

Ελληνικά, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  των ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ των 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του 

υλικού στην αποθήκη.  

iv. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. 



 

 

v. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του 

καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

vi. Στην πρώτη πληρωμή ο Προμηθευτής καταθέτει  και παραστατικό ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ από τράπεζα 

που θα αφορά την πληρωμή των δημοσιεύσεων της περίληψης της Διακήρυξης στο τύπο 

σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.   

          ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, κατά την ημέρα πληρωμής εάν το τιμολόγιο 

δεν φέρει την ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.  

vii. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ όλων των σχετικών  κρατήσεων, όπως ισχύουν. 

 

5.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ακολουθήσει τους ίδιους κωδικούς των ειδών εξοπλισμού της 

προσφοράς του, στα δελτία αποστολής και στην τιμολόγηση. Η πληρωμή του Οικονομικός φορέας θα 

γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του 

τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 και βάση των νομίμων δικαιολογητικών 

πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα 

νομοθεσία και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος. 

5.6 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

5.7 Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς το ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ κατά τη 

διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου 

("project leader"). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 

καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν 

τμήμα της προμήθειας. Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή 

στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα 

που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της Ενώσεως / Κοινοπραξίας. 

Η πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προέγκρισης της δαπάνης από την 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις  

6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Οικονομικός φορέας κατέθεσε στο ΔΗΜΟ 

ΡΟΔΟΥ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 

τον Φ.Π.Α., με στοιχεία: Νο ………. , ποσού ……………..€, ημερομηνία έκδοσης 

…………………..της Τράπεζας………………….., ισχύος αορίστου χρόνου (δηλαδή, θα ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην Τράπεζα), η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

λεωφορείου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε 

περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η 

εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Οικονομικό φορέα σε περίπτωση 

παράβασης κάποιου όρου της παρούσας Σύμβασης ή/και της Διακήρυξης και σε διάστημα πέντε (5) 

ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του λεωφορείου, ο Οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης με εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας. 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 2% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., του λεωφορείου που παραδόθηκε από τον Προμηθευτή, ήτοι ποσού 

…………………………..€. 

Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την οριστική παραλαβή του 

λεωφορείου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά 

συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) μηνών. 



 

 

Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 10 έτη από την οριστική 

παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 7ο - Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις - υποχρεώσεις προμηθευτή  

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τον ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Οικονομικός 

φορέας, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 

υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 

επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει. 

4. Ο Οικονομικός φορέας εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται 

ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Οικονομικός φορέας θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ. 

6. Απαγορεύεται στον Οικονομικό φορέα να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες 

και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

7. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας . 

8. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 

με τους ίδιους όρους. 

9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Οικονομικό φορέα, η Σύμβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 

του Οικονομικού φορέα, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ δύναται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Οικονομικό φορέα, η συνέχιση ή όχι 

της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

10. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Οικονομικού φορέα, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής (αν υπάρχει) και Καλής 

Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 8ο - Τροποποιήσεις της Σύμβασης - Αναστολή - Καταγγελία και λύση της Σύμβασης 

9.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνον με γραπτή και ρητή συμφωνία των 

μερών. 



 

 

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα 

γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ. 

Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του συνόλου 

της Σύμβασης. 

Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της 

προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Τέτοια αντικειμενική περίπτωση συνιστά η αντικατάσταση είδους το 

οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο Οικονομικός φορέας με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της 

προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Δεν επιτρέπεται 

τροποποίηση των ειδών της σύμβασης για άλλους λόγους. 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν. 4314/2014  

9.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 

παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 

της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

 

Άρθρο 9ο - Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών  

10.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το Κοινοτικό Δίκαιο. 

10.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

Άρθρο 10ο - Λοιπές Διατάξεις  

Ο Οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει στον 

προσφερόμενο εξοπλισμό, μόνιμη πληροφοριακή πινακίδα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

www.pepna/gr/pinakides-ergon. 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση της παραπάνω πινακίδας, ο Ανάδοχος δε δικαιούται επιπρόσθετης 

αποζημίωσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ(ΠΑΡΑ

ΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ(ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΥ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ    

1.1 Το προς προμήθεια λεωφορείο θα είναι καινούργιο, 

πετρελαιοκίνητο σύγχρονης τεχνολογίας EURO 6 , 

φιλικό στο περιβάλλον . Το μήκος του δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 8 μέτρα και o συνολικός αριθμός των 

καθήμενων επιβατών θα είναι τουλάχιστον 28-30 άτομα. 

Το υπό προμήθεια λεωφορείο θα καλύπτει τις απαιτήσεις 

της υπ’ αρ. 17910/1225 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 

2129/04.08.2014) «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, 

καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθισμάτων σε 

σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών». 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

  

1.2 Το λεωφορείο θα διαθέτει έγκριση τύπου μόνο 

λεωφορειακού τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. Σε 

περίπτωση δε που αυτή δεν έχει εκδοθεί την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών τότε ο συμμετέχων  

υποχρεωτικά θα καταθέσει με την προσφορά του στον 

φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία ρητά θα αναφέρει ότι αυτή θα προσκομισθεί το 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

  

http://www.pepna/gr/pinakides-ergon


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ(ΠΑΡΑ

ΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ(ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΥ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

αργότερο με την παράδοση των λεωφορείων, εφόσον 

κηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας 

2.  ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ –Κ.Λ.Π.    

2.1 Το πλαίσιο θα είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και 

μέγιστης αντοχής σε στρέψη και κάμψη ως προς το 

μεταφερόμενο φορτίο. 

Θα διαθέτει άγκιστρο εμπρός για την ρυμούλκηση του 

οχήματος 

  Κ3 

2.2  Το αμάξωμα θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικό ισχυρής 

κατασκευής διασφαλίζουσας απόλυτη υδατοστεγανότητα 

και τέλειο φινίρισμα. Η υδατοστεγανότητα του οχήματος 

θα ελεγχθεί ιδιαίτερα κατά την παραλαβή του οχήματος. 

Η οροφή και τα πλαϊνά θα είναι μονωμένα επαρκώς για 

τη θερμότητα, το ψύχος και την ηχομόνωση με 

κατάλληλο μονωτικό υλικό. 

Το δάπεδο θα επιστρωθεί με συνθετικό υλικό που θα 

ανέρχεται κατά 5 εκατοστά περίπου στα πλευρικά 

τοιχώματος του αμαξώματος, μονωμένο κατάλληλα ώστε 

να αποκλείεται η εισροή νερού. Ηλεκτρικοί 

θερμαινόμενοι και ρυθμιζόμενοι καθρέπτες δεξιά - 

αριστερά και ένας εσωτερικός. 

  Κ3 

2.3 Το λεωφορείο θα φέρει 26-28 τουλάχιστον ειδικά παιδικά 

καθίσματα (ΕΠΑΙΚ Ι) οι προδιαγραφές και απαιτήσεις 

των οποίων θα είναι σύμφωνες με την υπ' αρ. Υ.Α. 

17910/1225/4.8.2014  ή θα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 

οδηγία ή κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ειδικά 

παιδικά καθίσματα θα είναι ανεξάρτητα, ισχυρής 

κατασκευής, άνετα, επενδυμένα με ανθεκτικό υλικό, 

μεγάλης αντοχής, άριστης ποιότητας που να επιδέχεται 

καθαρισμό. 

Το κάθισμα του οδηγού θα είναι εργονομικών 

προδιαγραφών πλήρως ρυθμιζόμενο (κίνηση πάνω-κάτω 

και εμπρός - πίσω) ώστε να παρέχει απόλυτη άνεση 

οδηγήσεως. Επιπλέον θα φέρει υποχρεωτικά ένα κάθισμα 

συνοδού με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Ζώνες 

ασφαλείας σε όλες τις θέσεις και αερόσακος οδηγού. 

Τα καθίσματα βρεφών και νηπίων θα είναι πιστοποιημένα 

και κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να παρέχεται πλήρης 

ασφάλεια. 

Να δίδεται αναλυτική περιγραφή των καθισμάτων στην 

τεχνική περιγραφή του προμηθευτή. 

Γίνονται αποδεκτά και λεωφορεία με καθίσματα 

ενηλίκων υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 

Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών (CRS) κατάλληλο για 

την ασφαλή συγκράτηση του συστήματος με τη ζώνη 

ασφαλείας του οχήματος. Τα εγκεκριμένα συστήματα 

συγκράτησης παιδιών (Child Restraint Systems -CRS) θα 

είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 44/04 της ΟΕΕ/ΗΕ 

ή την Οδηγία 77/541/ΕΚ, όπως ισχύει. 

Τα παράθυρα θα είναι και αλεξήνεμα από κρύσταλλα 

ασφαλείας (το αλεξήνεμο τύπου Triplex). Ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενο παράθυρο οδηγού. 

Το λεωφορείο θα έχει μια πόρτα μπροστά (οδηγού), μία 

ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα τύπου πούλμαν για 

επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στη δεξιά πλευρά με 

αυτόματο μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή 

παγίδευσης των επιβατών και μία δίφυλλη πόρτα πίσω με 

θερμαινόμενα κρύσταλλα. Όλες οι πόρτες θα ασφαλίζουν 

με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας. Θα 

υπάρχουν προβλεπόμενες από την νομοθεσία έξοδοι 

κινδύνου (να δοθεί περιγραφή). 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 Κ3 

3,   ΑΕΡΙΣΜΟΣ    

3. Θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης με βεβιασμένη   Κ4 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ(ΠΑΡΑ

ΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ(ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΥ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1 ομοιόμορφη κυκλοφορία θερμού και ψυχρού αέρα, 

ρυθμιζόμενων ποσοστών μέσω των στομίων εξαγωγής 

προς το θάλαμο επιβατών και το αλεξήνεμο. Να υπάρχει 

επιπλέον αυτόνομο σύστημα θέρμανσης με καυστήρα κλπ. 

Θα διαθέτει κλιματισμό (air condition) ικανοποιητικής 

απόδοσης (συνολικά τουλάχιστον 12 KW) ξεχωριστά για 

το χώρο του οδηγού και των επιβατών με δυνατότητα 

ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης λειτουργίας. 

Στο χώρο των επιβατών θα υπάρχουν εκατέρωθεν του 

διαδρόμου κανάλια διασποράς του ψυχρού αέρα για 

ομοιόμορφη κατανομή και μεγαλύτερη άνεση των 

επιβαινόντων. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα υποβληθούν με την 

προσφορά του Οίκου. Επίσης θα διαθέτει Κατάλληλο 

σύστημα εξαερισμού. 

4. 4ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ    

4.1 Όλα τα υλικά κατασκευής του λεωφορείου καθώς και ο 

εξοπλισμός του να είναι καινούργια, κατασκευής του 

τελευταίου 6μήνου πριν την παράδοση. 

Το όχημα θα είναι από την ίδια σειρά παραγωγής και 

απολύτως όμοιο με το ίδιο τελευταίο μοντέλο που 

κυκλοφορεί στην αγορά. 

Όλα τα υλικά της καμπίνας θα πρέπει να είναι 

βραδυφλεγή 

Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. και την 

Ελληνική νομοθεσία και οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

-Ψηφιακός ταχογράφος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

ευρωπαϊκές οδηγίες. 

-Στροφόμετρο 

-Ταχύμετρο με χιλιομετρητή 

-Όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου με ενδεικτική 

λυχνία χαμηλής στάθμης. 

-Ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 

-Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας, χειρόφρενου, χαμηλής 

πίεσης ελαίου κινητήρα, βλάβης συστήματος 

ταχογράφου, ύπαρξης νερού στο φίλτρο πετρελαίου, 

βλάβης συστήματος ABS, ASR, ESP, κλπ. 

Το  αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από : 

-Εφεδρικό κανονικό τροχό πλήρη με επίσωτρο 

(στερεωμένο επί του αυτοκινήτου). 

Εργαλεία απαραίτητα για την εκτέλεση μικροεπισκευών 

και αλλαγή των τροχών του αυτοκινήτου (να δοθεί 

περιγραφή). 

Προβλεπόμενα από το νόμο τρίγωνο, φαρμακείο, 

πυροσβεστήρα. 

Εγκατεστημένο ψηφιακό ράδιο - CD με ηχεία και πλήρη 

μικροφωνική εγκατάσταση. 

  Κ4 

5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ    

 -Πετρελαιοκινητήρας 4χρονος, υδρόψυκτος. 

-Να ικανοποιεί τα όρια εκπομπής ρύπων (EURO 6) και 

θορύβου (Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/101/ΕΚ). 

-Με υπερπλήρωση και INTERCOOLER. 

-Μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 120 ΗΡ. 

-Μέγιστης ροπής στρέψεως τουλάχιστον 400 Nm. 

 

  Κ1 

6. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ     

 -Συμπλέκτης μηχανικός ξηρού τύπου υδραυλικής επενέργειας. 

-Κιβώτιο ταχυτήτων αυτόματο ή μηχανικό με έξι εμπρόσθιες 

ταχύτητες όλες συγχρονισμένες και μία όπισθεν. 

-Επίσωτρα ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή (Tubeless), 

σύμφωνα με τον ETRTO και την οδηγία 2001/43/ΕE επί των 

οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). 

  Κ2 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

   

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ(ΠΑΡΑ

ΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ) 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ(ΠΑΡΑΠΟ

ΜΠΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΥ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

-Κινητήριοι τροχοί οπίσθιοι 4X2. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΕΔΗΣΗΣ    

 -Αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενεργείας σε όλους τους 

τροχούς. Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός. 

-Ο Προμηθευτής θα δώσει περιγραφή εμπρόσθιας και 

οπίσθιας ανάρτησης. 

-Θέση τιμονιού αριστερά. Τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση. 

-Κύριο σύστημα πεδήσεως υδραυλικό διπλού κυκλώματος με 

ηλεκτρονικό κατανεμητή πίεσης. Το όχημα θα φέρει σύστημα 

ABS, ASR, ESP. 

-Μηχανικό χειρόφρενο με επενέργεια στους οπίσθιους 

τροχούς 

  Κ2 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ.     

 -Τάση ηλεκτρικού συστήματος 12 V. 

-Μπαταρία 12 V – 100 Ah τουλάχιστον. 

Εσωτερικός φωτισμός θαλάμου οδήγησης και επιβατών με 

ικανό αριθμό φωτιστικά σωμάτων κατάλληλης 

φωτεινότητας. άπλετος και ομοιόμορφα κατανεμημένος.  

-Φώτα στάσης (alarm). 

-Φώτα αλλαγής κατεύθυνσης 

-Προβολείς πορείας, φώτα οπισθοπορείας και λοιπά φωτά 

σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

-Ηχητικό όργανο. 

  Κ4 

9. ΣΤΑΘΜΗ  ΘΟΡΥΒΟΥ    

 Κάθε προμηθευτής στην προσφορά του πρέπει να 

επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση από την κατασκευάστρια 

εταιρία στην Ελληνική  γλώσσα, επί της οποίας ρητά θα 

αναγράφεται η στάθμη θορύβου μέσα και έξω από το όχημα 

σύμφωνα με την ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. ή άλλου 

ισοδύναμου φορέα. Με την παραλαβή των οχημάτων η 

κατασκευάστρια εταιρία μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα θα 

συνυποβάλει πιστοποιητικό θορύβου για καθένα όχημα 

χωριστά, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες οδηγίες. 

 

  Κ4 

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

αριθ. Ορθή 665/2017 (ΑΔΑ ΨΛΤ5Ω1Ρ-ΛΝΣ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό 

Κ.Α. 61-7341.0022, 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 1o εκτός ημερήσιας διάταξης               Aπόφ. Αρ.719/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΧΤΘΩ1Ρ-2ΓΨ) 

Έγκριση  πρακτικού επιτροπής (παραλαβή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπου VAN. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/102874/08-12-2017) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/102874/8-12-2017 η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα:   Έγκριση του πρακτικού (παραλαβή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ) του 

Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και 

φορτηγού τύπο VAN. 



 

 

   Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για 

αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπο VAN. 

Συνημμένα: 

1ο πρακτικό επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  για την για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπο VAN . (προσωρινό μειοδότη). 

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   για το 

έτος 2017, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε ομάδα χωριστά 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/95763/17-11-2017    

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002261032 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος  Προμηθειών , ημέρα Παρασκευή  01 του μηνός Δεκεμβρίου 

του έτους 2017  και ώρα 09:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Ποντίκας Σάββας, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Ιωάννης Αλαφάκης, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Γιάννακας Επαμεινώνδας, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τη προμήθεια ανοικτού 

ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   , σύμφωνα με την με αριθμό 556/2017  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ 66Σ7Ω1Ρ-ΘΒΔ, συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος  

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της προμήθειας  με τίτλο: «προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού 

τύπου VAN» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που όριζε η διακήρυξη δηλ.  01-12-2017 και ώρα 09:00.  

Η επιτροπή, προχώρησε στη αποσφράγιση της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιων της, η 

οποία  έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από το Παρακάτω  προμηθευτή: 

 «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ » με αύξοντα αριθμό προσφοράς 1 

Επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την παραλαβή 

κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά (καταληκτική 

ημερομηνία 30/11/2017 και ώρα 14:00) όπως ορίζει η διακήρυξη. 

Στο συνέχεια  ακολούθησε η  αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» του παραπάνω συμμετέχοντα και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να 

διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  για τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς 

διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη ήταν τα εξής: 

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

στην οποία : 



 

 

α.  αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

β. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

2) το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 2.2.9.1 της διακήρυξης 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία υπέβαλε  ορθά τα δικαιολογητικά 

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

Τεχνικής της Προσφοράς. 

 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία: «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ » η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:  

Υπέβαλε την προβλεπόμενη από την διακήρυξη τεχνική προσφορά που περιείχε τις επί ποινή αποκλεισμού 

ενότητες  

1. Τεχνική έκθεση - τεχνική περιγραφή σύμφωνα με τις ενότητες των Άρθρων των Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  

2. To Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρωμένο  

3. Οτιδήποτε ρητά ζητείται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών να συνοδεύει τον φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς  

 

Βαθμολογία Κριτηρίων ανάθεσης προσφορών  

Μετά τα ανωτέρω και μετά από έλεγχο όλων των σχετικών, η Επιτροπή διαγωνισμού αποφασίζει να 

βαθμολογήσει τα κριτήρια ανάθεσης της προσφοράς της διαγωνιζόμενης «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ  » 

ως ακολούθως: 



 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ  

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)= 

(σj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΑΒΕΤΕ Κ. 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 

= (Κj) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

*ΣΥΝΤ/ΣΤΗ 

ΒΑΡ/ΤΑΣ= 

U=(σj) *(Κj) 

 

1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Στοιχεία πλαισίου 

(κινητήρας, ισχύς 

κινητήρα, 

κυβισμόs, Βάρη 

οχήματος, ωφέλιμο 

,κατανομή κατ’ 

άξονα, διαστάσεις, 

κιβώτιο ταχυτήτων, 

σύστημα πέδησης, 

μετάδοσης κίνησης, 

σύστημα 

διεύθυνσης, 

κατανάλωση, τύπος 

-ύψος πλαισίου, 

ηλεκτρικό σύστημα 

κ.λ.π.) 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις 

κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού 

κυβισμού μεγαλύτερου των 1.250 κ. εκ 

και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με 

ψεκασμό και η ισχύς του είναι 

επιθυμητό να είναι τουλάχιστον 

μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του 

και η ροπή στρέψεως πρέπει να του 

εξασφαλίζουν άνετη μετακίνηση σε 

δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, 

υπό πλήρες φορτίο.  

Σύστημα μετάδοσης. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα 

αποτελείται από : 

κιβώτιο των ταχυτήτων με πέντε ή έξι 

σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας 

όπισθεν, συγχρονισμένων 

(“συγχρονιζέ”), 

συμπλέκτη μονού δίσκου, 

βελτιωμένου τύπου, ισχυρής 

κατασκευής για να ανταποκρίνεται 

απόλυτα στις αντίξοες συνθήκες 

Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου 

Piaggio&CSpA 

Μήκος 3565mm 

Πλάτος 1460mm 

Ύψος 1800mm 

Μεταξόνιο 1800mm 

Εμπρόσθιος πρόβολος 880mm 

Oπίσθιος πρόβολος 855mm 

Εμπρός μετατρόχιο 1205mm 

Πίσω μετατρόχιο 1220mm 

Απόβαρο πλαισίου 885 κιλά 

Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ικανότητα 

φόρτωσης εμπρόσθιου άξονα 715 κιλά 

Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ικανότητα 

φόρτωσης οπίσθιου άξονα 1100 κιλά  

Απόβαρο πλαισίου εμπρός 530 κιλά  

Απόβαρο πλαισίου πίσω 340 κιλά  

Κινητήρας Haerbin Dongan auto DAM 

13R multitech είναι ένας   4κύλινδρος σε 

σειρά , τετράχρονος ατμοσφαιρικός με 

βενζίνη διπλό ΕΕΚ και 16 βαλβίδες. Ο 

100-120 20 120 24 



 

 

λειτουργίας του οχήματος, 

διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και 

δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να 

εγγυώνται την σωστή και ασφαλή 

κίνηση, κατάλληλα για ανάβαση υπό 

πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση 

ως 15% και ταχύτητα πορείας 70 

χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

Συμπλέκτης. 

Θα είναι ξηρού τύπου, με μονό δίσκο 

και η λειτουργία του θα είναι 

υδραυλική –αυτορυθμιζόμενη. 

Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού 

κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα 

διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών 

(Α.Β.S.). To όχημα θα διαθέτει 

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

ευστάθειας  για την αποφυγή 

ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή 

πρόσφυση.  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους 

εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή 

συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ 

ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να 

αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. 

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με 

ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα 

επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο 

σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε 

το όχημα θα ακινητοποιείται.  

Σύστημα διεύθυνσης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά 

του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή 

υδραυλικά υποβοηθούμενο σύμφωνα 

στροφαλοφόρος δίνει κίνηση στον 

εκκεντροφόρο μέσω της καδένας 

μετάδοσης και ο εκκεντροφόρος 

ενεργοποιεί απευθείας τις βαλβίδες με 

καπελωτά ενσωματωμένα στις θήκες τους. 

Έχει έγκριση τύπου Euro 6  

Συμπαγής  

Διαθέτει προεγκατάσταση για LPG και 

CNG 

Στιβαρός και αξιόπιστος 

Επαρκές επίπεδο άνεσης (περιορισμένες 

τιμές κραδασμών και θορύβου) 

Οικονομία χρήσης 

Κυβισμός 1299 CC 

Μέγιστη ισχύς 61kw/82hp-6000σ.α.λ., 

ροπή 112nm/4300σ.α.λ.. 

Βάρος κινητήρα 90 κιλά  

Σύστημα εκπομπών τριοδικός καταλύτης  

Λίπανση βεβιασμένη – πολύτυπο λάδι 

10W 40 . 

Εναλλακτήρας εξωτερικός οδηγούμενος 

από ιμάντα 13,5V-65A 

Συμπλέκτης μονός ξηρός δίσκος 

ενσωματωμένος στον κινητήρα  

Σύστημα ψύξης  

Ο Κινητήρας είναι υδρόψυκτος και 

αποτελείται από ένα κλειστό σύστημα 

εξαναγκασμένης κυκλοφορίας με την ροή 

του ψυκτικού να διανέμεται από τη 

φλάντζα της κυλινδοκεφαλής και 

αποτελείται από: αντλία υγρού ψύξης , 

αισθητήρα θερμοκρασίας νερού, 

θερμοστάτη, ψυγείο, ηλεκτρικό 

βεντιλατέρ, δοχείο διαστολής , σωλήνες  

σύνδεσης και ρακός και μονάδα 

καλοριφέρ. 



 

 

με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και 

νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο 

και θα έχει ακτίνα στροφής περίπου 5 

m. 

Σύστημα ανάρτησης. 

Εμπρός θα είναι ανεξάρτητη και θα 

αποτελείται από διπλά ψαλίδια, 

εγκάρσιο διπλό φύλλο σούστας, 

αποσβεστήρες και σταθεροποιητική 

μπάρα. Η οπίσθια ανάρτηση θα 

αποτελείται από άκαμπτο άξονα, 

ενισχυμένες παραβολικές σούστες, 

αποσβεστήρες κραδασμών και 

σταθεροποιητική μπάρα. Γενικά 

οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση 

προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους 

οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 

Τροχοί. 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 

μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά 

επίστρωτα καινούργια (ακτινωτού 

τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή 

ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την 

Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός 

κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Το μικρό φορτηγό όχημα θα φέρει 

πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία σύμφωνα με τον ισχύοντα 

ΚΟΚ και την Ελληνική νομοθεσία.  

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανατρεπόμενη 

ανοικτού τύπου καρότσα). 

Σύστημα εκκίνησης  

Μίζα 12V -1.2KW 

Χρόνος συνεχούς λειτουργίας 30 δευτ. 

Παράμετροι με φορτίο 7,7v – 300A – 9.1 

Νm σε 850 στροφές / λεπτό  

Εναλλάκτης 13,5v-65A/6000στροφές / 

λεπτό 

Ψεκασμός  

Η εγκατάσταση  bosch motronic είναι ένα 

ενσωματωμένο ηλεκτρικό σύστημα για τη 

διαχείριση του ψεκασμού , της ανάφλεξης 

και της ρύθμισης της λειτουργίας του 

κινητήρα στις διάφορες καταστάσεις  

Πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο του 

κινητήρα με βάση την απαιτούμενη 

παράμετρο ροπής. Οι βασικές λειτουργίες 

του κινητήρα είναι οι ακόλουθες: 

Μπλοκάρισμα κινητήρα immobilizer 

Ψεκασμός καυσίμου 

Στατική ανάφλεξη 

Έλεγχος εκτονώσεων 

Εκκίνηση με κινητήρα κρύο και φάση 

θέρμανσης κινητήρα 

Εμπλουτισμός κατά την επιτάχυνση 

Διακοπή καυσίμου κατά τη φάση 

απελευθέρωσης 

Ρελαντί 

Περιορισμός μέγιστου αριθμού στροφών 

κινητήρα  

Περιορισμός ταχύτητας οχήματος 

Διαχείριση καύσης μέσω αισθητήρων 

Λάμδα 



 

 

Η υπερκατασκευή του μικρού 

ανατρεπόμενου φορτηγού θα 

αποτελείται από τα κάτωθι βασικά 

επιμέρους τμήματα: 

Ψευδοπλαίσιο. 

Μεταλλική καρότσα. 

Υδραυλικό σύστημα ανατροπής. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Μηχανισμοί διατάξεις ασφαλείας. 

Χειριστήρια λειτουργιών. 

Το ψευδοπλαίσιο θα είναι σταθερά 

κοχλιωμένο πάνω στο πλαίσιο 

τηρώντας όλες τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής του 

πλαισίου. Θα αποτελείται από 

χαλύβδινους διαμήκεις δοκούς ικανού 

πάχους και πολύ υψηλής αντοχής, 

κατάλληλου σχήματος, συνδεδεμένους 

ανάμεσα τους με εγκάρσιες τραβέρσες 

ιδίας μορφής έτσι ώστε να αποφευχθεί 

η θραύση και η στρέβλωσή του από τις 

καταπονήσεις που θα δέχεται. Η βάση 

του πλαισίου με τους πυλώνες θα είναι 

γαλβανισμένη εν θερμώ για την 

αποτελεσματική προστασία της από τη 

διάβρωση. Θα έχει την κατάλληλη 

διαμόρφωση έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται πλήρως στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

υπερκατασκευής. Θα διαθέτει τον 

αναγκαίο αριθμό κοχλιών 

υπερκαλύπτοντας τις σχετικές 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

κανονισμών. Ο τρόπος στήριξής του θα 

γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

μην μεταβάλλονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του πλαισίου (αντοχή, 

ελαστικότητα κλπ.). 

Η ανοικτού τύπου καρότσα θα είναι 

Έλεγχος ανάκτησης αναθυμιάσεων 

βενζίνης 

Διασύνδεση με συναγερμό 

Διαχείριση συστήματος κλιματισμού 

Αυτοδιάγνωση 

Διάγνωση με PADS 

Αυτόματη προσαρμογή. 

Σύστημα λίπανσης κινητήρα 

Το σύστημα λίπανσης χρησιμοποιεί μια 

αντλία λαδιού με τροχοειδή γρανάζια η 

οποία παίρνει κίνηση από το 

στροφαλοφόρο. Το λάδι, αφού 

φιλτραριστεί, λιπαίνει τον κινητήρα 

τροφοδοτώντας τα έδρανα βάσης του 

στροφάλου και μέσω ενός κάθετου 

καναλιού την κυλινδροκεφαλή. 

Σύστημα μετάδοσης 

Το προσφερόμενο πλαίσιο είναι 

εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο 

ταχυτήτων το οποίο διαθέτει 5 (πέντε) 

σχέσεις εμπροσθοπορείας, 1 (μία) σχέση 

οπισθοπορείας. O συμπλέκτης είναι μονός, 

ξηρού τύπου.  

Ενεργητική Ασφάλεια: Συστήματα ESC, 

ABS, EBD και BAS 

Το ESC (Ηλεκτρονικός έλεγχος 

ευστάθειας) είναι ένα σύστημα 

ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας του 

οχήματος, που επεμβαίνει σε περίπτωση 

ολίσθησης: αναλαμβάνοντας τον έλεγχο 

της ισχύος του κινητήρα και ασκώντας 

διαφορετική δύναμη πέδησης στον κάθε 

τροχό για να αποκαταστήσει την 



 

 

μεταλλική (σιδερένια ή αλουμινίου), 

μήκους μεγαλύτερου των 1,90 μέτρων, 

πλάτους μεγαλύτερου από 1,40 μ. και 

ύψους μεγαλυτέρου των  0,40 μ. 

Θα είναι ανατρεπόμενη κλασσικού 

τύπου για μεταφορά αδρανών υλικών, 

μπαζών, σκουπιδιών κ.α. Η κατασκευή 

της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνη με 

την ελληνική νομοθεσία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 

περίπου 500 κιλών.  

Η έδραση της κιβωτάμαξας θα γίνεται 

σε κατάλληλο πλαίσιο.  

Η οπίσθια θύρα θα είναι 

κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα 

(επιθυμητό) με ενισχυτικές μορφώσεις. 

Θα συνδέεται με τον πυθμένα της 

κιβωτάμαξας με την βοήθεια 

ενισχυμένων μεντεσέδων και θα 

ασφαλίζεται με πύρους. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι βαμμένη σε 

χρώμα ΛΕΥΚΟ (ΝΤΟΥΚΟ) 

πιστολιού, διπλής βαφής πάνω σε 

αντισκωριακό υπόστρωμα και θα φέρει 

περιφερειακά κίτρινη λωρίδα. 

Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης 

PTO (γνήσιο ευρωπαϊκό) θα 

αποτελείται από το χειριστήριο στην 

καμπίνα οδήγησης, την αντλία λαδιού, 

δύο υδραυλικά εργαζόμενες 

τηλεσκοπικές μπουκάλες με έμβολα 

που τοποθετούνται κάτω από την 

κιβωτάμαξα για την ανατροπή.  

Η όλη κατασκευή θα προσφέρει 

μέγιστη γωνία ανατροπής περίπου 40-

45 μοίρες.  

Όλες οι συγκολλήσεις στην 

κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από 

πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, 

η δε στήριξη της επικάλυψης θα 

ευστάθεια του οχήματος. 

Το ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

τροχών) είναι ένα σύστημα ασφαλείας που 

αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών 

και μεγιστοποιεί την πρόσφυση κατά το 

φρενάρισμα.  

Το EBD (Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης 

πέδησης) είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής 

κατανομής δύναμης πέδησης που 

αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών 

κατά το φρενάρισμα λόγω μεταφοράς 

φορτίου. 

Το σύστημα BAS (Σύστημα υποβοήθησης 

πέδησης) υποβοηθά τον οδηγό σε 

περιπτώσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης. 

Σύστημα διεύθυνσης :Το προσφερόμενο  

όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

ηλεκτρικής υποβοήθησης τιμονιού EPS. 

Το EPS ελέγχεται από μία ECUπου 

ανιχνεύει την είσοδο από τον οδηγό μέσω 

των αισθητήρων παρέχοντας 

ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση. Σε 

συνάρτηση με τις προθέσεις του οδηγού, 

το σύστημα ελέγχει την θέση του τιμονιού, 

την ροπή που βάζει ο οδηγός και την 

ταχύτητα του οχήματος για να υπολογίσει 

το ποσοστό υποβοήθησης. Όσο η 

ταχύτητα του οχήματος ανεβαίνει τόσο 

μειώνεται το ποσοστό της υποβοήθησης 

Ελαστικά  

Εμπρός: 155 R13C 8PR 91/89N 

Πίσω: 155 R13C 8PR 91/89N 

Η υπερκατασκευή του μικρού 

ανατρεπόμενου φορτηγού αποτελείται από 

τα κάτωθι βασικά επιμέρους τμήματα: 



 

 

πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή 

κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι 

με λαμαρινόβιδες. Η θέση των φλας 

και των πινακίδων κυκλοφορίας θα 

είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή 

πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα 

όπισθεν.  

 

 

Ψευδοπλαίσιο. 

Μεταλλική καρότσα. 

Υδραυλικό σύστημα ανατροπής. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Μηχανισμοί διατάξεις ασφαλείας. 

Χειριστήρια λειτουργιών. 

Το ψευδοπλαίσιο θα είναι σταθερά 

κοχλιωμένο πάνω στο πλαίσιο τηρώντας 

όλες τις οδηγίες του εργοστασίου 

κατασκευής του πλαισίου. Θα αποτελείται 

από χαλύβδινους διαμήκεις δοκούς ικανού 

πάχους και πολύ υψηλής αντοχής, 

κατάλληλου σχήματος, συνδεδεμένους 

ανάμεσα τους με εγκάρσιες τραβέρσες 

ιδίας μορφής έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

θραύση και η στρέβλωσή του από τις 

καταπονήσεις που θα δέχεται. Η βάση του 

πλαισίου με τους πυλώνες θα είναι 

γαλβανισμένη εν θερμώ για την 

αποτελεσματική προστασία της από τη 

διάβρωση. Θα έχει την κατάλληλη 

διαμόρφωση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

πλήρως στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης υπερκατασκευής. Θα 

διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό κοχλιών 

υπερκαλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις 

των Ευρωπαϊκών κανονισμών. Ο τρόπος 

στήριξής του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε να μην μεταβάλλονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του πλαισίου 

(αντοχή, ελαστικότητα κλπ.). 

Η ανοικτού τύπου καρότσα θα είναι 

μεταλλική (σιδερένια ή αλουμινίου), 

μήκους 1,940 μέτρων, πλάτους  1,405 μ. 

και ύψους  0,40 μ. 

Θα είναι ανατρεπόμενη κλασσικού τύπου 

για μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, 



 

 

σκουπιδιών κ.α. Η κατασκευή της 

κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνη με την 

ελληνική νομοθεσία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 

περίπου 790 κιλών.  

Η έδραση της κιβωτάμαξας θα γίνεται σε 

κατάλληλο πλαίσιο.  

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη 

από χαλυβδοέλασμα (επιθυμητό) με 

ενισχυτικές μορφώσεις. Θα συνδέεται με 

τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με την 

βοήθεια ενισχυμένων μεντεσέδων και θα 

ασφαλίζεται με πύρους. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι βαμμένη σε χρώμα 

ΛΕΥΚΟ (ΝΤΟΥΚΟ) πιστολιού, διπλής 

βαφής πάνω σε αντισκωριακό υπόστρωμα 

και θα φέρει περιφερειακά κίτρινη λωρίδα. 

Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης PTO 

(γνήσιο ευρωπαϊκό) θα αποτελείται από το 

χειριστήριο στην καμπίνα οδήγησης, την 

αντλία λαδιού, δύο υδραυλικά 

εργαζόμενες τηλεσκοπικές μπουκάλες με 

έμβολα που τοποθετούνται κάτω από την 

κιβωτάμαξα για την ανατροπή.  

Η όλη κατασκευή θα προσφέρει μέγιστη 

γωνία ανατροπής περίπου 40-45 μοίρες 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

(Σκελετός, βαφή, 

θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, 

παράθυρα, έξοδοι 

κινδύνου, 

εσωτερικός 

εξοπλισμός, 

κάθισμα οδηγού-

συνοδηγού-

επιβατών, 

Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής 

κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού 

οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το όχημα κατά το χρόνο εγγύησης 

καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή 

στρέβλωση ακόμα και για φορτία 

μεγαλύτερα του μέγιστου 

επιτρεπόμενου κατά 15%. Σε αντίθετη 

Το προς προμήθεια μικρό ανοικτό 

ανατρεπόμενο φορτηγό θα είναι 

καινούργιο και αμεταχείριστο, πρόσφατης 

κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το όχημα θα πληρεί όλες τις διατάξεις του 

Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι 

δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με 

νόμιμη άδεια κυκλοφορίας που θα 

χρησιμοποιηθεί από την Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή από 

100-120 20 120 24 



 

 

θέρμανση, 

κλιματισμός, κ.λ.π.) 

περίπτωση ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να επισκευάσει ή 

αντικαταστήσει τα ελαττωματικά 

μέρη, ολόκληρα ή τμήμα τους 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου. 

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς, 

με ελαστικά επίσωτρα. Γενικά το 

όχημα θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται 

από τον Κ.Ο.Κ, όπως αυτός ισχύει 

κατά την περίοδο υπογραφής της 

σύμβασης. 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα 

πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) 

τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και 

δύο (2) τροχούς στον πίσω άξονα, 

ιδιαίτερα ευέλικτο, ικανό να φέρει 

ανατρεπόμενη καρότσα επιθυμητών 

διαστάσεων τουλάχιστον 1,40m x 

1,90m (καθαρό), τεχνολογικά 

εξελιγμένης κατασκευής. Το ωφέλιμο 

φορτίου σε απορρίμματα θα είναι 

μεγαλύτερο των 550 κιλών. 

Θάλαμος επιβατών (2 θέσεων). 

Θα είναι σύγχρονου τύπου και θα 

περιλαμβάνει ότι απαιτείται σε ένα 

σύγχρονο όχημα. Για το λόγο αυτό θα 

φέρει πλευρικές μπάρες προστασίας, 

και γενικά η όλη κατασκευή θα 

ακολουθεί την κατασκευαστική 

φιλοσοφία της μέγιστης δυνατής 

παροχής ασφάλειας στους 

επιβαίνοντες. Θα παρέχει την 

μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για 

ασφαλή οδήγηση. 

Θα φέρει συνήθη μόνωση έναντι 

θορύβου, σκόνης και καιρικών 

συνθηκών. Τα καθίσματα θα είναι 

σύγχρονου τύπου, άνετα και θα 

φέρουν ζώνες ασφαλείας για οδηγό και 

συνοδηγό. 

Η εξωτερική καθαριότητα του 

στενούς δρόμους, ογκωδών 

απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων 

υλικών. 

Θα είναι πρόσφατης σχεδίασης, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου 

με καλή φήμη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ 

άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα, για μεταφορική ικανότητα 

ωφέλιμου φορτίου μεγαλυτέρου των 

790,00 κιλών. 

Το μικρό φορτηγό φέρει μεταλλική 

ανατρεπόμενη καρότσα (διαστάσεων και 

όγκου που 

θα καθορίζεται από τους ισχύοντες 

κανονισμούς). 

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω 

παρελκόμενα : 

πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό 

επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, 

σειρά συνήθων εργαλείων, 

περιστρεφόμενο φάρο χρώματος 

πορτοκαλί 

γρύλλος 

τάκος συγκράτησης οχήματος 

πείρος ρυμούλκησης 

πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

που ισχύει κατά την ημερομηνία 

παράδοσης    του, 

πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα 

προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., 



 

 

ανεμοθώρακα, θα εξασφαλίζεται από 

δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτές 

καθαριστικού υγρού, ενώ για την 

προστασία του οδηγού και των 

συνοδηγών από τον ήλιο, θα υπάρχουν 

δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. 

Ο πίνακας οργάνων, θα περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο και 

την προστασία του οχήματος όργανα 

όπως ενδεικτικά αναφέρουμε 

ταχύμετρο, στροφόμετρο, δείκτη 

θερμοκρασίας νερού, στάθμης 

καυσίμου, φωτεινές ενδείξεις 

προβολέων και ‘’φλας’’, 

προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις 

στάθμης ελαίου λιπάνσεως, 

υπερθέρμανσης, κατάστασης 

συστήματος πέδησης κλπ. Οι μοχλοί 

ενεργοποίησης φωτισμού, ‘’φλας’’, 

υαλοκαθαριστήρων και κόρνας, θα 

είναι εύχρηστοι, εργονομικοί και - 

όπως κάθε άλλος διακόπτης και 

μοχλός - θα βρίσκονται σε κατάλληλη 

θέση, ώστε να μην αποσπάται η 

προσοχή του οδηγού κατά την 

οδήγηση. 

Η καμπίνα εσωτερικά θα φέρει 

θερμομόνωση και επένδυση από 

πλαστικό ή άλλο υλικό, ανθεκτικό και 

καλής ποιότητας και εμφάνισης. Το 

δάπεδο θα είναι καλυμμένο με 

ανθεκτικό πλαστικό τάπητα. 

Ο εσωτερικός φωτισμός της καμπίνας 

θα εξασφαλίζεται από πλαφονιέρα. 

Το σύστημα θέρμανσης, θα έχει την 

δυνατότητα θέρμανσης και εισαγωγής 

στον θάλαμο, φρέσκου εξωτερικού 

αέρα με ανεμιστήρα πολλών 

ταχυτήτων. 

Η καμπίνα είναι επιθυμητό να είναι 

τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον 

Κ.Ο.Κ., 

τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και 

συντήρησης του οχήματος. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία 

τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

και θα είναι εφοδιασμένα με τους 

απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, 

φωτιστικά και ηχητικά σώματα κλπ. 

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα 

υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα 

μηνύματα ασφαλούς χρήσης (CE). 

Το χρώμα του οχήματος θα είναι άσπρο 

και θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά 

στοιχεία του Δήμου και περιμετρικά 

κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών 

(περιλαμβάνονται στη τιμή). 

Καμπίνα 

Το PorterTipperEuro 6 δεν ανανεώθηκε 

μόνο εξωτερικά, αλλά απέκτησε και ένα 

εντελώς ανανεωμένο εσωτερικό, όπου ο 

χρήστης περνά τον περισσότερο χρόνο 

εργασίας του. Οι σχεδιαστές της Piaggio 

εργάστηκαν για τη μέγιστη δυνατή 

βελτίωση του χώρου και της άνεσης, 

καταλήγοντας στην ιδανική λύση για την 

αντιμετώπιση ακόμα και της πιο σκληρής 

δουλειάς με απόλυτη άνεση. Η θέση του 

οδηγού  και ο πίνακας οργάνων 

επανασχεδιάστηκαν πλήρως, ενώ η νέα 

κονσόλα οργάνων είναι πιο μοντέρνα και 

πιο πλήρης. 

Μια σειρά από νέες, πρακτικές θέσεις 

αποθήκευσης διευκολύνουν την άνεση του 

οδηγού, ενώ το όχημα μπορεί να 

εξοπλιστεί περαιτέρω με συμβατό 

στερεοφωνικό Mp3 και δορυφορική 



 

 

ανακλινόμενη για εύκολο service και 

έλεγχο του κινητήρα και να εδράζεται 

επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού 

συστήματος. 

 

πλοήγηση.  

Η νέα ταπετσαρία κατασκευάζεται από 

τελευταίας γενιάς υλικό μεγάλης αντοχής 

και το οποίο πλένεται εύκολα, κάνοντάς τη 

ιδανική ακόμα και για τις πιο σκληρές 

δουλειές.  

Ο ανεμοθώρακας που χρησιμοποιείται 

είναι ασφαλείας (Securit). Η μεγάλη του 

επιφάνεια σε συνδυασμό με τα μεγάλα 

πλαϊνά παράθυρα εξασφαλίζουν μεγάλη 

οπτική γωνία προς τα έξω.  

Η καμπίνα εξοπλίζεται με ευρυγώνιους 

καθρέπτες αριστερά και δεξιά της καθώς 

και με μεσαίο καθρέπτη εξασφαλίζοντας 

πολύ καλή ορατότητα στον χειριστή του 

οχήματος.  

Επίσης υπάρχουν αλεξήλια στο πάνω 

μέρος  και κατά μήκος του  ανεμοθώρακα. 

Παρελκόμενα 

Με κάθε όχημα κατά την παραλαβή του 

παραδίδονται 

Μπουλονόκλειδο 

Εφεδρικός τροχός 

Χερούλι γρύλου               

Γρύλος 

Κατσαβίδι πλακέ 

Σταυροκατσάβιδο 

3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα παραπάνω 

Η προσφορά υπερπληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης 
100-120 10 120 12 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Υ  

ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)= 

(σj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΑΒΕΤΕ Κ. 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ = 

(Κj) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

*ΣΥΝΤ/ΣΤΗ 

ΒΑΡ/ΤΑΣ= 

U=(σj) *(Κj) 

 

1 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Αυτή να αναφέρεται στην ομαλή και 

ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος 

για (2) χρόνια, χωρίς περιορισμό 

χιλιομέτρων. Η εγγύηση βαφής και η 

εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να 

είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 

ετών. 

Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της 

εγγύησης ο προμηθευτής να 

αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση την αντικατάσταση ή 

επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, 

για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν 

προέρχεται από λάθος χειρισμό του 

προσωπικού ή από αντικανονική 

συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη 

επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης 

από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το 

όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου. 

Υποχρεωτική είναι η ανάληψη από 

πλευράς προμηθευτή της πλήρης 

οικονομικής επιβάρυνσης των Α΄και Β΄ 

Service (εργασία και ανταλλακτικά)  ή 

όσων απαιτηθούν το διάστημα που το 

όχημα βρίσκεται στην εργοστασιακή του 

εγγύηση, στα εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία του. 

 

Η εγγύηση που καλύπτει το προσφερόμενο 

φορτηγό πλαίσιο PorterTipperEuro 6 είναι 

χρονικής διάρκειας 2 ετών ανεξαρτήτως 

χιλιομέτρων και καλύπτει όλο το όχημα. Η 

εγγύηση βαφής και η εγγύηση 

αντισκωριακής προστασίας είναι διάρκειας 

δύο (2) ετών. 

 Η ανωτέρω εγγύηση καλύπτει την 

επιδιόρθωση βλαβών και την 

αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού 

εξαρτήματος, όταν αυτές δεν οφείλονται 

σε κακή χρήση ή σε φθορά και εφόσον 

έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη συντήρηση, 

όπως αυτή ορίζεται από τον 

κατασκευαστή. Αναλαμβάνουν την πλήρη 

οικονομική επιβάρυνσης των Α΄και Β΄ 

Service (εργασία και ανταλλακτικά)  ή 

όσων απαιτηθούν το διάστημα που το 

όχημα βρίσκεται στην εργοστασιακή του 

εγγύηση, στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία 

τους. 

 

 

100-120 20 100 20 



 

 

2 

Ανταλλακτικά - 

SERVICE - 

Συντήρηση - 

Τεχνική 

υποστήριξη του 

προμηθευτή μετά 

την πώληση 

(εξειδικευμένο 

προσωπικό, 

τρόπος και τόπος 

αντιμετώπισης 

συντήρησης και 

επισκευών κ.λ.π.) 

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την 

υποστήριξη του οχήματος σε 

ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία 

δεκαετία. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

σε βασικά ανταλλακτικά θα 

ικανοποιούνται άμεσα. 

 

Ανταλλακτικά 

 

Η PiaggioHellas είναι σε θέση να καλύψει 

τις ανάγκες της υπηρεσίας σας σε 

ανταλλακτικά, για το προσφερόμενο 

όχημα , για χρονικό διάστημα 10 ετών.  

 

Σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτικό 

δεν βρίσκεται στην αποθήκη μας μπορεί 

να έρθει εντός 10 ημερών από το 

εργοστάσιο εφόσον είναι εκεί διαθέσιμο. 

 

100-120 25 100 25 

3 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο 

παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από τρεις μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Ο χρόνος παράδοσης είναι δύο (2) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης 

100-120 5 100 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 110 



 

 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Υ  

ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)= 

(σj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΑΒΕΤΕ Κ. 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ = 

(Κj) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

*ΣΥΝΤ/ΣΤΗ 

ΒΑΡ/ΤΑΣ= 

U=(σj) *(Κj) 

 

1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Στοιχεία πλαισίου 

(κινητήρας, ισχύς 

κινητήρα, 

κυβισμόs, Βάρη 

οχήματος, 

ωφέλιμο 

,κατανομή κατ’ 

άξονα, 

διαστάσεις, 

κιβώτιο 

ταχυτήτων, 

σύστημα 

πέδησης, 

μετάδοσης 

κίνησης, σύστημα 

διεύθυνσης, 

κατανάλωση, 

τύπος -ύψος 

πλαισίου, 

ηλεκτρικό 

σύστημα κ.λ.π.) 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις 

κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού 

κυβισμού μεγαλύτερου των 1.250 κ. εκ 

και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η 

τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με 

ψεκασμό και η ισχύς του είναι 

επιθυμητό να είναι τουλάχιστον 

μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του 

και η ροπή στρέψεως πρέπει να του 

εξασφαλίζουν άνετη μετακίνηση σε 

δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, 

υπό πλήρες φορτίο.  

Σύστημα μετάδοσης. 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα 

αποτελείται από : 

κιβώτιο των ταχυτήτων με πέντε ή έξι 

σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας 

όπισθεν, συγχρονισμένων 

(“συγχρονιζέ”), 

συμπλέκτη μονού δίσκου, βελτιωμένου 

τύπου, ισχυρής κατασκευής για να 

ανταποκρίνεται απόλυτα στις αντίξοες 

συνθήκες λειτουργίας του οχήματος, 

διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και 

Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου 

Piaggio&CSpA 

Μήκος 3400mm 

Πλάτος 1395mm 

Ύψος 1870mm 

Μεταξόνιο 1810mm 

Εμπρόσθιος πρόβολος 880mm 

Oπίσθιος πρόβολος 710mm 

Εμπρός μετατρόχιο 1210mm 

Πίσω μετατρόχιο 1220mm 

Απόβαρο πλαισίου 970 κιλά 

Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ικανότητα 

φόρτωσης εμπρόσθιου άξονα 715 κιλά 

Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη ικανότητα 

φόρτωσης οπίσθιου άξονα 1100 κιλά  

Απόβαρο πλαισίου εμπρός 540 κιλά  

Απόβαρο πλαισίου πίσω 370 κιλά  

Κινητήρας Haerbin Dongan auto DAM 

13R multitech είναι ένας   4κύλινδρος σε 

σειρά , τετράχρονος ατμοσφαιρικός με 

βενζίνη διπλό ΕΕΚ και 16 βαλβίδες. Ο 

στροφαλοφόρος δίνει κίνηση στον 

εκκεντροφόρο μέσω της καδένας 

100-120 20 120 24 



 

 

δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να 

εγγυώνται την σωστή και ασφαλή 

κίνηση, κατάλληλα για ανάβαση υπό 

πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση ως 

15% και ταχύτητα πορείας 70 χιλ./ώρα 

τουλάχιστον. 

Συμπλέκτης. 

Θα είναι ξηρού τύπου, με μονό δίσκο 

και η λειτουργία του θα είναι υδραυλική 

–αυτορυθμιζόμενη. 

Σύστημα πέδησης. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού 

κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα 

διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος 

Τροχών (Α.Β.S.). To όχημα θα διαθέτει 

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

ευστάθειας  για την αποφυγή ολίσθησης 

σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση.  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους 

εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό 

αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα 

λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο 

φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω 

τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση 

βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης 

αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται.  

Σύστημα διεύθυνσης. 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά 

του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή 

υδραυλικά υποβοηθούμενο σύμφωνα με 

την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής. 

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο 

και θα έχει ακτίνα στροφής περίπου 5 m. 

μετάδοσης και ο εκκεντροφόρος 

ενεργοποιεί απευθείας τις βαλβίδες με 

καπελωτά ενσωματωμένα στις θήκες τους. 

Έχει έγκριση τύπου Euro 6  

Συμπαγής  

Διαθέτει προεγκατάσταση για LPG και 

CNG 

Στιβαρός και αξιόπιστος 

Επαρκές επίπεδο άνεσης (περιορισμένες 

τιμές κραδασμών και θορύβου) 

Οικονομία χρήσης 

Κυβισμός 1299 CC 

Μέγιστη ισχύς 61kw/82hp-6000σ.α.λ., 

ροπή 112nm/4300σ.α.λ.. 

Βάρος κινητήρα 90 κιλά  

Σύστημα εκπομπών τριοδικός καταλύτης  

Λίπανση βεβιασμένη – πολύτυπο λάδι 

10W 40 . 

Εναλλακτήρας εξωτερικός οδηγούμενος 

από ιμάντα 13,5V-65A 

Συμπλέκτης μονός ξηρός δίσκος 

ενσωματωμένος στον κινητήρα  

Σύστημα ψύξης  

Ο Κινητήρας είναι υδρόψυκτος και 

αποτελείται από ένα κλειστό σύστημα 

εξαναγκασμένης κυκλοφορίας με την ροή 

του ψυκτικού να διανέμεται από τη 

φλάντζα της κυλινδοκεφαλής και 

αποτελείται από: αντλία υγρού ψύξης , 

αισθητήρα θερμοκρασίας νερού, 

θερμοστάτη, ψυγείο, ηλεκτρικό 

βεντιλατέρ, δοχείο διαστολής , σωλήνες  

σύνδεσης και ρακός και μονάδα 

καλοριφέρ. 

Σύστημα εκκίνησης  



 

 

Σύστημα ανάρτησης. 

Εμπρός θα είναι ανεξάρτητη και θα 

αποτελείται από διπλά ψαλίδια, 

εγκάρσιο διπλό φύλλο σούστας, 

αποσβεστήρες και σταθεροποιητική 

μπάρα. Η οπίσθια ανάρτηση θα 

αποτελείται από άκαμπτο άξονα, 

ενισχυμένες παραβολικές σούστες, 

αποσβεστήρες κραδασμών και 

σταθεροποιητική μπάρα. Γενικά 

οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση 

προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους 

οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 

Τροχοί. 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 

μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά 

επίστρωτα καινούργια (ακτινωτού τύπου 

(radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), 

πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 

ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός 

κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Το μικρό φορτηγό όχημα θα φέρει πλήρη 

ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 

σημάτων για την κυκλοφορία σύμφωνα 

με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική 

νομοθεσία.  

Αμάξωμα-Λοιπά χαρακτηριστικά 

Το αμάξωμα να είναι ισχυρής 

κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι 

του ήχου και της θερμότητας και 

ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται 

καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει 

προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του 

τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά 

Μίζα 12V -1.2KW 

Χρόνος συνεχούς λειτουργίας 30 δευτ. 

Παράμετροι με φορτίο 7,7v – 300A – 9.1 

Νm σε 850 στροφές / λεπτό  

Εναλλάκτης 13,5v-65A/6000στροφές / 

λεπτό 

Ψεκασμός  

Η εγκατάσταση  bosch motronic είναι ένα 

ενσωματωμένο ηλεκτρικό σύστημα για τη 

διαχείριση του ψεκασμού , της ανάφλεξης 

και της ρύθμισης της λειτουργίας του 

κινητήρα στις διάφορες καταστάσεις  

Πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο του 

κινητήρα με βάση την απαιτούμενη 

παράμετρο ροπής. Οι βασικές λειτουργίες 

του κινητήρα είναι οι ακόλουθες: 

Μπλοκάρισμα κινητήρα immobilizer 

Ψεκασμός καυσίμου 

Στατική ανάφλεξη 

Έλεγχος εκτονώσεων 

Εκκίνηση με κινητήρα κρύο και φάση 

θέρμανσης κινητήρα 

Εμπλουτισμός κατά την επιτάχυνση 

Διακοπή καυσίμου κατά τη φάση 

απελευθέρωσης 

Ρελαντί 

Περιορισμός μέγιστου αριθμού στροφών 

κινητήρα  

Περιορισμός ταχύτητας οχήματος 

Διαχείριση καύσης μέσω αισθητήρων 

Λάμδα 

Έλεγχος ανάκτησης αναθυμιάσεων 



 

 

πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις 

θέσεις, τα οποία να είναι κινητά για να 

πλένονται. 

Στα καθίσματα να έχει προσαρμοσμένα 

ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των 

κανονισμών ασφαλείας. 

Το όχημα να έχει αυτόματες δύο ζώνες 

ασφάλειας τριών σημείων ρυθμιζόμενες 

καθ’ ύψος και να διαθέτουν 

πυροτεχνικούς προενταντήρες. 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να 

ασφαλίζει. 

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

immobilizer. 

Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα 

άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς 

φθορά, ρυμούλκηση σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του. 

Να φέρει πτυσόμενο ή σταθερό πλέγμα 

μεταξύ χώρου φόρτωσης και επιβατών. 

Να φέρει ανοιγόμενη πίσω πόρτα 

(60/40) με τζάμι 

Να φέρει δεξιά συρόμενη πόρτα στο 

χώρο φόρτωσης και προαιρετικά 

αντίστοιχη αριστερά.  

 

Διαστάσεις – Βάρη 

Το ωφέλιμο φορτίο να είναι μεγαλύτερο 

από 500 kgr τουλάχιστον. 

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου 

φόρτωσης θα πρέπει να είναι: μήκος 

(στο δάπεδο) τουλάχιστον 1,70 μέτρα, 

πλάτος περίπου 1,2 μέτρα και ύψος 

περίπου 1,20 μέτρα ενώ ο 

χώρος φόρτωσης θα πρέπει να έχει 

χωρητικότητα περίπου 2.000lt. 

βενζίνης 

Διασύνδεση με συναγερμό 

Διαχείριση συστήματος κλιματισμού 

Αυτοδιάγνωση 

Διάγνωση με PADS 

Αυτόματη προσαρμογή. 

Σύστημα λίπανσης κινητήρα 

Το σύστημα λίπανσης χρησιμοποιεί μια 

αντλία λαδιού με τροχοειδή γρανάζια η 

οποία παίρνει κίνηση από το 

στροφαλοφόρο. Το λάδι, αφού 

φιλτραριστεί, λιπαίνει τον κινητήρα 

τροφοδοτώντας τα έδρανα βάσης του 

στροφάλου και μέσω ενός κάθετου 

καναλιού την κυλινδροκεφαλή. 

Σύστημα μετάδοσης 

Το προσφερόμενο πλαίσιο είναι 

εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο 

ταχυτήτων το οποίο διαθέτει 5 (πέντε) 

σχέσεις εμπροσθοπορείας, 1 (μία) σχέση 

οπισθοπορείας. O συμπλέκτης είναι μονός, 

ξηρού τύπου.  

Ενεργητική Ασφάλεια: Συστήματα ESC, 

ABS, EBD και BAS 

Το ESC (Ηλεκτρονικός έλεγχος 

ευστάθειας) είναι ένα σύστημα 

ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας του 

οχήματος, που επεμβαίνει σε περίπτωση 

ολίσθησης: αναλαμβάνοντας τον έλεγχο 

της ισχύος του κινητήρα και ασκώντας 

διαφορετική δύναμη πέδησης στον κάθε 

τροχό για να αποκαταστήσει την 

ευστάθεια του οχήματος. 



 

 

 

 

Το ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

τροχών) είναι ένα σύστημα ασφαλείας που 

αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών 

και μεγιστοποιεί την πρόσφυση κατά το 

φρενάρισμα.  

Το EBD (Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης 

πέδησης) είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής 

κατανομής δύναμης πέδησης που 

αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών 

κατά το φρενάρισμα λόγω μεταφοράς 

φορτίου. 

Το σύστημα BAS (Σύστημα υποβοήθησης 

πέδησης) υποβοηθά τον οδηγό σε 

περιπτώσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης. 

Σύστημα διεύθυνσης :Το προσφερόμενο  

όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

ηλεκτρικής υποβοήθησης τιμονιού EPS. 

Το EPS ελέγχεται από μία ECUπου 

ανιχνεύει την είσοδο από τον οδηγό μέσω 

των αισθητήρων παρέχοντας 

ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση. Σε 

συνάρτηση με τις προθέσεις του οδηγού, 

το σύστημα ελέγχει την θέση του τιμονιού, 

την ροπή που βάζει ο οδηγός και την 

ταχύτητα του οχήματος για να υπολογίσει 

το ποσοστό υποβοήθησης. Όσο η 

ταχύτητα του οχήματος ανεβαίνει τόσο 

μειώνεται το ποσοστό της υποβοήθησης 

Ελαστικά  

Εμπρός: 155 R13C 8PR 91/89N 

Πίσω: 155 R13C 8PR 91/89N 

Το αμάξωμα  είναι ισχυρής κατασκευής  

έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της 

θερμότητας και ανθεκτική επένδυση που 

να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο έχει 

προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του 

τάπητα υπάρχουν προστατευτικά πατάκια 

από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, τα 



 

 

οποία να είναι κινητά για να πλένονται. 

Στα καθίσματα  έχει προσαρμοσμένα 

ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών 

ασφαλείας. 

Το όχημα  έχει αυτόματες δύο ζώνες 

ασφάλειας τριών σημείων ρυθμιζόμενες 

καθ’ ύψος και  διαθέτουν πυροτεχνικούς 

προενταντήρες. 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου  

ασφαλίζει. 

Είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

immobilizer. 

Φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα 

άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς 

φθορά, ρυμούλκηση σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του. 

Φέρει σταθερό πλέγμα μεταξύ χώρου 

φόρτωσης και επιβατών. 

Φέρει ανοιγόμενη πίσω πόρτα (60/40) με 

τζάμι 

Φέρει δεξιά συρόμενη πόρτα στο χώρο 

φόρτωσης.  

 

Διαστάσεις – Βάρη 

Το ωφέλιμο φορτίο  είναι από 730 kgr  

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου 

φόρτωσης είναι: μήκος (στο δάπεδο) 1,91 

μέτρα, πλάτος 1,27 μέτρα και ύψος 

περίπου 1,20 μέτρα ενώ ο 

χώρος φόρτωσης έχει χωρητικότητα 

περίπου 2.000lt. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

(Σκελετός, βαφή, 

θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, 

παράθυρα, έξοδοι 

κινδύνου, 

εσωτερικός 

εξοπλισμός, 

κάθισμα οδηγού-

συνοδηγού-

επιβατών, 

θέρμανση, 

κλιματισμός, 

κ.λ.π.) 

Αμάξωμα-Λοιπά χαρακτηριστικά 

Το αμάξωμα να είναι ισχυρής 

κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι 

του ήχου και της θερμότητας και 

ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται 

καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει 

προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του 

τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά 

πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις 

θέσεις, τα οποία να είναι κινητά για να 

πλένονται. 

Στα καθίσματα να έχει προσαρμοσμένα 

ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των 

κανονισμών ασφαλείας. 

Το όχημα να έχει αυτόματες δύο ζώνες 

ασφάλειας τριών σημείων ρυθμιζόμενες 

καθ’ ύψος και να διαθέτουν 

πυροτεχνικούς προενταντήρες. 

Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να 

ασφαλίζει. 

Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

immobilizer. 

Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα 

άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς 

φθορά, ρυμούλκηση σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του. 

Να φέρει πτυσόμενο ή σταθερό πλέγμα 

μεταξύ χώρου φόρτωσης και επιβατών. 

Να φέρει ανοιγόμενη πίσω πόρτα 

(60/40) με τζάμι 

Να φέρει δεξιά συρόμενη πόρτα στο 

χώρο φόρτωσης και προαιρετικά 

αντίστοιχη αριστερά.  

Το όχημα θα πληρεί όλες τις διατάξεις του 

Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι 

δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με 

νόμιμη άδεια κυκλοφορίας που θα 

χρησιμοποιηθεί από την Διεύθυνση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή από 

στενούς δρόμους, ογκωδών 

απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων 

υλικών. Είναι πρόσφατης σχεδίασης, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου 

με καλή φήμη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ 

άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα, για μεταφορική ικανότητα 

ωφέλιμου φορτίου 730,00 κιλών. 

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω 

παρελκόμενα : 

πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό 

επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, 

σειρά συνήθων εργαλείων, 

γρύλλος 

τάκος συγκράτησης οχήματος 

πείρος ρυμούλκησης 

πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

που ισχύει κατά την ημερομηνία 

παράδοσης    του, 

πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα 

προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., 

τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον 

Κ.Ο.Κ., 

τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και 

100-120 20 120 24 



 

 

Διαστάσεις – Βάρη 

Το ωφέλιμο φορτίο να είναι μεγαλύτερο 

από 500 kgr τουλάχιστον. 

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου 

φόρτωσης θα πρέπει να είναι: μήκος (στο 

δάπεδο) τουλάχιστον 1,70 μέτρα, πλάτος 

περίπου 1,2 μέτρα και ύψος περίπου 1,20 

μέτρα ενώ ο 

χώρος φόρτωσης θα πρέπει να έχει 

χωρητικότητα περίπου 2.000lt. 

Χρωματισμός 

Το χρώμα του αυτοκινήτου θα είναι σε 

απόχρωση που θα ορισθεί από την 

Υπηρεσία κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές 

θα καθορισθούν ομοίως από την 

Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 

 

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

τα παρακάτω : 

 Έ

Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας 

(στάθμευσης). 

 Έ

ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος 

ένα (1) κιλό σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις που καλύπτει το Ευρωπαϊκό 

πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

έΈνα Ένα (1) φαρμακείο. 

 Ε

συντήρησης του οχήματος. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία 

τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

και θα είναι εφοδιασμένα με τους 

απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, 

φωτιστικά και ηχητικά σώματα κλπ. 

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα 

υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα 

μηνύματα ασφαλούς χρήσης (CE). 

Το χρώμα του οχήματος θα είναι άσπρο 

και θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά 

στοιχεία του Δήμου και περιμετρικά 

κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών 

(περιλαμβάνονται στη τιμή). 

Καμπίνα 

Το PorterVanEuro 6 δεν ανανεώθηκε μόνο 

εξωτερικά, αλλά απέκτησε και ένα 

εντελώς ανανεωμένο εσωτερικό, όπου ο 

χρήστης περνά τον περισσότερο χρόνο 

εργασίας του. Οι σχεδιαστές της Piaggio 

εργάστηκαν για τη μέγιστη δυνατή 

βελτίωση του χώρου και της άνεσης, 

καταλήγοντας στην ιδανική λύση για την 

αντιμετώπιση ακόμα και της πιο σκληρής 

δουλειάς με απόλυτη άνεση. Η θέση του 

οδηγού  και ο πίνακας οργάνων 

επανασχεδιάστηκαν πλήρως, ενώ η νέα 

κονσόλα οργάνων είναι πιο μοντέρνα και 

πιο πλήρης. 

Μια σειρά από νέες, πρακτικές θέσεις 

αποθήκευσης διευκολύνουν την άνεση του 

οδηγού, ενώ το όχημα μπορεί να 

εξοπλιστεί περαιτέρω με συμβατό 

στερεοφωνικό Mp3 και δορυφορική 

πλοήγηση.  

Η νέα ταπετσαρία κατασκευάζεται από 

τελευταίας γενιάς υλικό μεγάλης αντοχής 



 

 

Εργαλεία 

 

και το οποίο πλένεται εύκολα, κάνοντάς τη 

ιδανική ακόμα και για τις πιο σκληρές 

δουλειές.  

Ο ανεμοθώρακας που χρησιμοποιείται 

είναι ασφαλείας (Securit). Η μεγάλη του 

επιφάνεια σε συνδυασμό με τα μεγάλα 

πλαϊνά παράθυρα εξασφαλίζουν μεγάλη 

οπτική γωνία προς τα έξω.  

Η καμπίνα εξοπλίζεται με ευρυγώνιους 

καθρέπτες αριστερά και δεξιά της καθώς 

και με μεσαίο καθρέπτη εξασφαλίζοντας 

πολύ καλή ορατότητα στον χειριστή του 

οχήματος.  

Επίσης υπάρχουν αλεξήλια στο πάνω 

μέρος  και κατά μήκος του  ανεμοθώρακα. 

Παρελκόμενα 

Με κάθε όχημα κατά την παραλαβή του 

παραδίδονται 

Μπουλονόκλειδο 

Εφεδρικός τροχός 

Χερούλι γρύλου               

Γρύλος 

Κατσαβίδι πλακέ 

Σταυροκατσάβιδο 

3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Σ 

Όλα τα παραπάνω 

Η προσφορά υπερπληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης 

100-120 10 120 12 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 

ΒΑΘΜ/ΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)= 

(σj) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΑΒΕΤΕ Κ. 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ = 

(Κj) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

*ΣΥΝΤ/ΣΤΗ 

ΒΑΡ/ΤΑΣ= 

U=(σj) *(Κj) 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Αυτή να αναφέρεται στην ομαλή και 

ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος 

για (2) χρόνια, χωρίς περιορισμό 

χιλιομέτρων. Η εγγύηση βαφής και η 

εγγύηση αντισκωριακής προστασίας να 

είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 

ετών. 

Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της 

εγγύησης ο προμηθευτής να 

αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση την αντικατάσταση ή 

επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, 

για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν 

προέρχεται από λάθος χειρισμό του 

προσωπικού ή από αντικανονική 

συντήρηση. Σε περίπτωση ολικής ή μη 

επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης 

από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, το 

όχημα να αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου. 

Υποχρεωτική είναι η ανάληψη από 

πλευράς προμηθευτή της πλήρης 

οικονομικής επιβάρυνσης των Α΄και Β΄ 

Service (εργασία και ανταλλακτικά)  ή 

όσων απαιτηθούν το διάστημα που το 

όχημα βρίσκεται στην εργοστασιακή του 

εγγύηση, στα εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία του. 

Η εγγύηση που καλύπτει το 

προσφερόμενο φορτηγό πλαίσιο 

PorterTipperEuro 6 είναι χρονικής 

διάρκειας 2 ετών ανεξαρτήτως 

χιλιομέτρων και καλύπτει όλο το όχημα. 

Η εγγύηση βαφής και η εγγύηση 

αντισκωριακής προστασίας είναι 

διάρκειας δύο (2) ετών. 

 Η ανωτέρω εγγύηση καλύπτει την 

επιδιόρθωση βλαβών και την 

αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού 

εξαρτήματος, όταν αυτές δεν οφείλονται 

σε κακή χρήση ή σε φθορά και εφόσον 

έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη 

συντήρηση, όπως αυτή ορίζεται από τον 

κατασκευαστή. Αναλαμβάνουν την 

πλήρη οικονομική επιβάρυνσης των 

Α΄και Β΄ Service (εργασία και 

ανταλλακτικά)  ή όσων απαιτηθούν το 

διάστημα που το όχημα βρίσκεται στην 

εργοστασιακή του εγγύηση, στα 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους. 

 

 

100-120 20 100 20 

2 
Ανταλλακτικά - 

SERVICE - 

Συντήρηση - 

Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την 

υποστήριξη του οχήματος σε 

ανταλλακτικά για τουλάχιστον μία 

Ανταλλακτικά 

 
100-120 25 100 25 



 

 

Τεχνική 

υποστήριξη του 

προμηθευτή μετά 

την πώληση 

(εξειδικευμένο 

προσωπικό, 

τρόπος και τόπος 

αντιμετώπισης 

συντήρησης και 

επισκευών κ.λ.π.) 

δεκαετία. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

σε βασικά ανταλλακτικά θα 

ικανοποιούνται άμεσα. 

 

Η PiaggioHellas είναι σε θέση να 

καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας σας 

σε ανταλλακτικά, για το προσφερόμενο 

όχημα , για χρονικό διάστημα 10 ετών.  

 

Σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτικό 

δεν βρίσκεται στην αποθήκη μας μπορεί 

να έρθει εντός 10 ημερών από το 

εργοστάσιο εφόσον είναι εκεί διαθέσιμο. 

 

3 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο 

παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από τρεις μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Ο χρόνος παράδοσης είναι δύο (2) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης 

100-120 5 100 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 110 
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Η Συνολική Βαθμολογία του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» 

έχει ως εξής : 

 

Α/Α Είδος Τεμάχια 
Συνολική 

Βαθμολογία 

1 Ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγό 1 110,00 

2 Φορτηγό τύπου VAN 1 110,00 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς τα στοιχεία 

της οποίας είναι τα παρακάτω: 

 

Α/Α Είδος Τεμάχια 

Οικονομική 

προσφορά (χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 Ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγό 1 14.435,50 

2 Φορτηγό τύπου VAN 1 13.709,70 

 Σύμφωνα με τη διακήρυξη  η ανοιγμένη προσφορά,  προκύπτει από τον   τύπο:   λ =  Ο.Π. 

                                                                                                                                                    U 

Όπου : Ο.Π. = Οικονομική Προσφορά  

και     : U = Συνολική Βαθμολογία  

Άρα : 

Ανοιγμένη προσφορά για το ανατρεπόμενο δορυφορικό φορτηγό  : λ = 14435,50/110,00 = 131,231 

Ανοιγμένη προσφορά για φορτηγό τύπου van  : λ = 13709,70/110,00 = 124,633  

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τη 

προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσετε  προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας «Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» την εταιρεία με επωνυμία ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ με 

ποσό 28.145,20 € χωρίς το Φ.Π.Α.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/102874/08-12-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια 

της οποίας κοινοποιείται το από 01/12/2017 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αριθ. 662/2017 (ΑΔΑ: 6ΙΗ0Ω1Ρ-5Ι3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίστηκαν οι νέοι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 704/2017 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΖΩ1Ρ-ΡΓ0) με θέμα «Λήψη απόφασης για την συζήτηση 

κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής – αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού 

και φορτηγού τύπου VAN»,  

 Β) Κατακυρώνει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας «Ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού 

φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN» την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ» με 

το ποσό των 28.145,20 € χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας διάταξης                  Απόφ. Αρ.720/ 2017 (ΑΔΑ: 61ΚΕΩ1Ρ-2Κ9) 

Έγκριση  πρακτικού No 2 επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση & αξιολόγηση των 

υποφακέλων «οικονομική προσφορά» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

με τίτλο ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MOTIVATE – Promoting citizen’s active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 

2/103007/11-12-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/103007/11-12-2017 

εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, μέσω της 

οποίας κοινοποιείται το 2
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού ως εξής:   

Θέμα: Έγκριση πρακτικού No 2 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την 

ανάθεση με τίτλο: 

«Τμήμα 1: “Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών”   

  Tμήμα 2: “ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού”  

στο πλαίσιο του έργου “ΜΟΤΙVATE  - Promoting citizens’ active involvement in the development of 

Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: 

«Τμήμα 1: “Yπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών”  Tμήμα 2: “ 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού” στο πλαίσιο του έργου “ΜΟΤΙVATE  - Promoting citizens’ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand”» καθώς και στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.  

Επισημαίνεται ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει 

να υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΣΟ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                       ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 

  ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΜΟΤΙVATE  - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand”» 

 

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του 

Δήμου Ρόδου: 

1) Πανάς Χρήστος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών, ως πρόεδρος. 

2) Παρσωτάκης Κων/νος, Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & 

Οργάνωσης, ως τακτικό μέλος.  

3) Αρνά Ευφημία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, 

ως τακτικό μέλος,  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 384/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη 

διενέργεια του 2
ου

 σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση και  αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά») του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/66881/24-8-

2017 διακήρυξης του διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 473/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Σύμφωνα με τη με αρ. 640/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής διαγωνισμού και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στη σελίδα του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος: 45350, αποφασίστηκε η συμμετοχή στο επόμενο στάδιο 

(αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά) του διαγωνισμού των 

εταιρειών 

 «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.», με α/α προσφοράς 73727,  

για το Τμήμα 1  «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών»  

     και 

 «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.»  με α/α 

προσφοράς 75070,  για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού». 

 Επίσης ο Δήμος Ρόδου με το με αρ. πρωτ. 2/93824/10-11-2017 έγγραφό του, το οποίο αναρτήθηκε 

στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ενημέρωσε τις παραπάνω συμμετέχουσες εταιρείες στο 

διαγωνισμό για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στις 16/11/2017 και ώρα 9:00 π.μ.  

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής, ο 

πρόεδρός της κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 Η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος: 45350 ο οποίος περιέχει τις 

κάτωθι προσφορές:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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α/α Οικονομικός Φορέας α/α προσφοράς 

στο σύστημα 

1 

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.» 

75070 

2 

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «DOTSOFT A.E.» 

73727 

 

Τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά τον κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασής τους και 

αποσφράγισαν τους ηλεκτρονικούς υποφακέλους «Οικονομική προσφορά» των συμμετεχόντων.  

Μετά την αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική προσφορά» η επιτροπή διαπίστωσε ότι:  

α) Η οικονομική προσφορά με αύξοντα αριθμό στο σύστημα 75070 της εταιρείας «AMCO A.B.E.E.» 

για την ανάληψη του τμήματος 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» του έργου έχει ως εξής:  

Α/Α Είδος Αξία Χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α. 
Συνολική αξία με 

Φ.Π.Α 

1 

Προμήθεια και Εγκατάσταση 

εξοπλισμού παρακολούθησης της 

κυκλοφορίας 

 

26.000,00 

 

6.240,00 

 

32.240,00 

Η μοναδική οικονομική προσφορά της εταιρείας «AMCO A.B.E.E.» για την ανάληψη του τμήματος 2 

γίνεται αποδεκτή καθώς η προσφερόμενη τιμή είναι μικρότερη από την προϋπολογισθείσα και η 

προσφορά είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο «Περιεχόμενα (υποφακέλου) 

“Οικονομική Προσφορά”» της παραγράφου 2.12.7.2 της Διακήρυξης (σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται 

έντυπο από την παρούσα διακήρυξη το οποίο είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν οι 

διαγωνιζόμενοι). 

β) Η  οικονομική προσφορά με αύξοντα αριθμό στο σύστημα 73727 της εταιρείας «DOTSOFT A.E.» 

για την ανάληψη του τμήματος 1 «Υπηρεσίες Τεχνικής   Υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων 

εφαρμογών» του έργου έχει ως εξής: 

Α/Α Τίτλος Δαπάνης Πακέτο Εργασίας 
Ποσό 

με Φ.Π.Α 

1 Project  

communication-Preparation  

of local technical workshops  

 

WP2 

(Project 

Communication) 

20.750,00 

2 Testing-Testing of social  

media applications for mobility data collection and 

evaluation in Rhodes  

WP3 (Testing) 64.999,99 

3 Transferring-Transferring  

methodology and tools  WP4 (Transferring) 14.999,99 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 100.749,99 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 81.249,99 

 Η μοναδική οικονομική προσφορά της εταιρείας «DOTSOFT A.E.» για την ανάληψη του 

τμήματος 1 γίνεται αποδεκτή καθώς η προσφερόμενη τιμή είναι μικρότερη από την προϋπολογισθείσα 

και η προσφορά είναι συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο «Περιεχόμενα (υποφακέλου) 

“Οικονομική Προσφορά”» της παραγράφου 2.12.7.2 της Διακήρυξης, (σημειώνεται ότι δεν 

προβλέπεται έντυπο από την παρούσα διακήρυξη το οποίο είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν οι 

διαγωνιζόμενοι). 

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συμφώνησε πως 

εφόσον υπάρχει μόνος ένας ενδιαφερόμενος για κάθε τμήμα του διαγωνισμού με αποδεκτή τεχνική και 

οικονομική προσφορά, δεν υφίσταται λόγος για βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, 

υπολογισμό του Τελικού Βαθμού αξιολόγησης και κατάταξη των προσφορών για την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Εντούτοις ακολούθησε τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.18.2 της Διακήρυξης 

και προχώρησε στον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού Αξιολόγησης (ΤΒΑ) των προσφορών, ώστε να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία του σταδίου αυτού όπως ορίζει η διακήρυξη. 

 Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός έχει κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με 

βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Ο Τελικός 

Βαθμός Αξιολόγησης προκύπτει από τον τύπο ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*0,80)+(ΣΟΠ*0,20)], όπου ΣΤΠ: η 

συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ: η συνολική βαθμολογία της οικονομικής 

προσφοράς.  

 Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης της μοναδικής αποδεκτής προσφοράς της εταιρείας «AMCO 

A.B.E.E.» για την ανάληψη του τμήματος 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» του έργου 

είναι:  ΤΒΑ=10.220,00 , δεδομένου ότι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 102,75 και της 

οικονομικής (σε εκατονταβάθμια κλίμακα) 100. 

 Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης της μοναδικής αποδεκτής προσφοράς της εταιρείας «DOTSOFT 

A.E.» για την ανάληψη του τμήματος 1 «Υπηρεσίες Τεχνικής   Υποστήριξης και ανάπτυξης 

εξειδικευμένων εφαρμογών» του έργου είναι:  ΤΒΑ=10.520,00 , δεδομένου ότι η βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς είναι 106,50 και της οικονομικής (σε εκατονταβάθμια κλίμακα) 100.  

Μετά και την εξαγωγή του τελικού  βαθμού αξιολόγησης της κάθε προσφοράς, η Επιτροπή 

ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης, συνοψίζοντας στα παρακάτω: 

 Η μοναδική προσφορά  (με α/α: 73727) της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«DOTSOFT A.E.» 

 για το Τμήμα 1  «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών»  

     κρίνεται αποδεκτή και οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο με Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης  

10.520,00.  

 Η προσφορά  (με α/α: 75070) της εταιρείας AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

 με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.»  

    για το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού»  

κρίνεται αποδεκτή και οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο με Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης 

10.220,00. 

 

 Μετά τα παραπάνω, ομόφωνα η Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης γνωμοδοτεί προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου τα εξής: 

 

1) Να εγκρίνει το παρόν πρακτικό.  

2) Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για το Τμήμα 1 «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης 

εξειδικευμένων εφαρμογών την εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT 

A.E.» με ποσό 81.249,99€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλ. 100.749,99 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

3) Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο το Τμήμα 2  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού» την 

εταιρείας AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.» με ποσό 26.000,00 

πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλ. 32.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/103007/11-12-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 
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 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 Την με αρ. 473/2017 (Α.Δ.Α.:7Φ5ΧΩ1Ρ-ΥΣΟ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 Την με αρ. 640/2017 (Α.Δ.Α.: Ω7ΟΤΩ1Ρ-ΛΓ0)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού. 

 Την με αριθ. 704/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΔ1ΖΩ1Ρ-ΡΓ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)   Εγκρίνει αυτούσιο του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού  αποσφράγισης & αξιολόγησης 

των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,  

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ MOTIVATE – Promoting citizen’s active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand». 

Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινούς μειοδότες ως εξής: 

για το Τμήμα 1 «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών την 

εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DOTSOFT A.E.» με ποσό 81.249,99€ πλέον 

Φ.Π.Α. 24%, δηλ. 100.749,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για το Τμήμα 2  «Προμήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισμού» την εταιρείας «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με 

δ.τ. «AMCO A.B.E.E.» με ποσό 26.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλ. 32.240,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ.721/ 2017 (ΑΔΑ: ΨΤΟΙΩ1Ρ-7ΑΕ) 

                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών οικονομικού έτους 2017. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/103120/11-12-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/103120/11-12-2017 

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

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετούς  οικονομικού έτους 

2017   

ΣΧΕΤ : ‘Ύστερα από αίτημα της Δ/νσης  Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης. 

 

Κατόπιν του ανωτέρου αιτήματος  και κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 80/2016 ,σας 

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για Πολυετείς Δαπάνη  Ανάληψης Υποχρέωσης και παρακαλούμε  

όπως ληφθεί απόφαση για την  διάθεση πίστωση των κατωτέρω:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Έργο 20-6279.0001 
Διαχείριση και Λειτουργία 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου 

2017/20.000,00 € 

2018/496.000,00 € 

2019/496.000,00 € 

2020/496.000,00 € 

2021/496.000,00 € 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/103120/11-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την με αριθ. 704/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΔ1ΖΩ1Ρ-ΡΓ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις στους 

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

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

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Έργο 20-6279.0001 
Διαχείριση και Λειτουργία 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου 

2017/20.000,00 € 

2018/496.000,00 € 

2019/496.000,00 € 

2020/496.000,00 € 

2021/496.000,00 € 

 

  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
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ΘΕΜΑ 4o (εκτός ημερήσιας διάταξης)             Aπόφ. Αρ.722/ 2017 (ΑΔΑ: 61ΝΟΩ1Ρ-0ΒΘ) 

Έγκριση δαπάνης που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/103323/11-12-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/103323/11-12-2017 

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

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, που πληρώθηκε από τη πάγια προκαταβολή (Τ.Κ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ). 

 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173, παρ.1 και παρ.3 του Ν.3463/2006 

2. Τα άρθρα 32 έως 37 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 

3. Την Υ.Α 74449/2010, ΦΕΚ 2044/Β’ 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2017, παρ. 3του άρθρου 2 και παρ. 4 του άρθρου 9  

5. Τις αποφάσεις της Ο.Ε 93/2017 («Σύσταση πάγιας προκαταβολής»)  και 554/2017 («Διάθεση 

πίστωσης» ) 

6. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της δαπάνης 

και τα παραστατικά της προς έγκριση: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης-ανάληψη 

υποχρέωσης, βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου για την αναπλήρωση του ποσού της πάγιας 

προκαταβολής της Τ.Κ. Ιαλυσού και την αποκατάστασή της στο αρχικό της ύψος 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/103323/11-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την με αριθ. 704/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΔ1ΖΩ1Ρ-ΡΓ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη και προχωρά στη διάθεση πίστωσης του παρακάτω παραστατικού 

προϋπολογισμού 2017 για την αναπλήρωση της πάγιας προκαταβολής της Τ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ,  η 

οποία επιπροσθέτως έχει  ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς 

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

Αρ. Ημ. Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

114 28/11/2017 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
998114141 70-6662.0002 390,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΝΥΥ5Χ160 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 5o (εκτός ημερήσιας διάταξης)            Aπόφ. Αρ.723/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΗ0ΒΩ1Ρ-ΛΕΗ) 

Έγκριση δαπάνης και παραστατικών δικαστικών επιμελητών. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/103422/11-12-2017) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/103422/11-12-2017 

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, δικαστικών επιμελητών  

 

       Έχοντας υπόψη: 

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.3852/2010 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

9. Τα σχετικά δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης και κατόπιν ελέγχου τους 

σας  υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο Κ.Α προυπ. 2017 της δαπάνης 

και τα παραστατικά της προς έγκριση: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

    

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
682/10-6-2017 920,33 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡ. 909/29-5-2017 ΛΟΥΪΖΙΔΗ 

ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  17,79,80 

2 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
680/10-6-20017 1218,92 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.903/31-3-2017 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186 

3 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
683/10-6-2017 1.345,40 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡ. 910/2-6-2017 ΛΟΥΤΣΙΟΥ 

ΝΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

54,55,56,124,125 

4 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
723/31-7-2017 86,80 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ  

ΞΟΥΡΗ ΚΑΝΕΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΡ.1 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡ.68 

ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1877,1876 

  

Αρ. Ημ. Έκδοσης Επωνυμία ΑΦΜ ΚΑ Αξία Παρατηρήσεις 

114 28/11/2017 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
998114141 70-6662.0002 390,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΝΥΥ5Χ160 
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5 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
808/4-12-2017 1304,23 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΠ.915/31-7-2017 ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΤ.22,23 

6 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
807/4-12-2017 1304,23 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 915/31-7-

2017 ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤ.35,36 

7 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΙΜ.2082/8-6-2017 899,00 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1404/30-5-2017 ΔΙΒΑΝΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 92,93 ΚΑΤΑΣΤΗΜ 

8 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΙΜ.2081/8-6-2017 899,00 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1403/26-5-2017 ΔΙΒΑΝΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣ.167 

9 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΙΜ.2213/13-10-

2017 
43,4 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡ.3083/31-7-2017 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΣ.110 

10 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΙΜ.2214/13-10-

2017 
849,4 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1409/22-6-2017 ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ 

Φ.&ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΤ.91 

11 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
ΤΙΜ.262/6-6-2017 899 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.31/26-5-2017 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  85,86 

12 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
ΤΙΜ.261/6-6-2017 1399,96 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡ.32/29-5-2017 ΜΠΟΥΡΔΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

153,154,177,178,179 

13 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΙΜ.2240/6-6-2017 1299,52 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3283/26-5-2017  ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣ.169,170. 

14 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΙΜ.2239/6-6-2017 1249,92 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3282/26-5-2017  ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣ.84 

15 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΤΙΜ.348/23-10-

2017 
173,6 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 17/7/2017 ΣΤΑΥΡΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΚ.25,ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣ.50,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΚ.48,ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΚ.16 

16 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΙΜ.3357/11-10-

2017 
849,4 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3294/2017  ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ 

Γ.ΔΟΥΛΟΥ ΟΕ 

17 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΙΜ.3358/11-10-

2017 
1370,2 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3298/2017  ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΕ ΠΡΩΗΝ ΧΑΣΚΑ 

ΑΝΑΜΟΥΡΛΗ ΟΕ 

 

 

 

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

του τμήματος Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/103422/11-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 Την με αριθ. 704/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΔ1ΖΩ1Ρ-ΡΓ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και προχωρά στις διαθέσεις πιστώσεων των παρακάτω 

παραστατικών δικαστικών επιμελητών προϋπολογισμού 2017,  οι οποίες επιπροσθέτως έχουν  

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

την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως : 

   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
682/10-6-2017 920,33 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ. 

909/29-5-2017 ΛΟΥΪΖΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  17,79,80 

2 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
680/10-6-20017 

1218,9

2 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.903/31-3-2017 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΑΡΓΥΡΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186 

3 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
683/10-6-2017 

1.345,4

0 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ. 

910/2-6-2017 ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

54,55,56,124,125 

4 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
723/31-7-2017 86,80 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ  

ΞΟΥΡΗ ΚΑΝΕΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΡ.1 ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡ.68 

ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1877,1876 

5 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
808/4-12-2017 

1304,2

3 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΠ.915/31-7-2017 ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΤ.22,23 

6 
ΣΥΝΤΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 
807/4-12-2017 

1304,2

3 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 915/31-7-

2017 ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤ.35,36 

7 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΙΜ.2082/8-6-2017 899,00 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1404/30-5-2017 ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

92,93 ΚΑΤΑΣΤΗΜ 

8 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΙΜ.2081/8-6-2017 899,00 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1403/26-5-2017 ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΚΑΤΑΣ.167 

9 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΙΜ.2213/13-10-

2017 
43,4 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡ.3083/31-7-2017 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΣ.110 

10 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΙΜ.2214/13-10-

2017 
849,4 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1409/22-6-2017 ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ 

Φ.&ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΤ.91 
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11 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
ΤΙΜ.262/6-6-2017 899 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.31/26-5-2017 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  85,86 

12 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
ΤΙΜ.261/6-6-2017 

1399,9

6 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡ.32/29-5-2017 ΜΠΟΥΡΔΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 153,154,177,178,179 

13 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΙΜ.2240/6-6-2017 

1299,5

2 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3283/26-5-2017  ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣ.169,170. 

14 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΙΜ.2239/6-6-2017 

1249,9

2 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3282/26-5-2017  ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣ.84 

15 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΤΙΜ.348/23-10-

2017 
173,6 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 17/7/2017 ΣΤΑΥΡΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΚ.25,ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣ.50,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΚ.48,ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΚ.16 

16 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΙΜ.3357/11-10-

2017 
849,4 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3294/2017  ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ 

Γ.ΔΟΥΛΟΥ ΟΕ 

17 
ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΙΜ.3358/11-10-

2017 
1370,2 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡ.3298/2017  ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΕ ΠΡΩΗΝ ΧΑΣΚΑ 

ΑΝΑΜΟΥΡΛΗ ΟΕ 

  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. 

 

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

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας ειδικής συνεδρίασης. 
            

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

 

     Σάββας Διακοσταματίου       

             Αντιδήμαρχος                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

1. Κορωναίος Ιωάννης  

 

2. Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

3. Παρασκευάς Δημήτριος 

 

4. Σταυρής Μιχαήλ 

 

5. Ψυλλάκης Βασίλειος 

 

6. Καραγιάννη Μαρία 

 

7. Παλαιολόγου Μιχαήλ 
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iΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
iiΜόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  


