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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: 10/27-2-2018  
 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 

2018 και ώρα  15:30 μ.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. 2/11587/23-2-2018, η 

οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 3852/2010.   

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

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

μέλη και ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία   

 

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

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

οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφία κα Χατζηλαζάρου Μαρία, 3. 

Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

υπαλλήλου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας,  υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του νομικού συμβούλου του Δήμου  κου Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου, της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας, του 

υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  κου Ανθούλα Κυριάκου και του 

Προϊσταμένου Λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία,   

 

 

ΘΕΜΑ                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                  Aπόφ. Αρ. 90/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΥ8Ω1Ρ-ΝΜΩ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, 

να συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην 

ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Οστεοφυλακίων 

κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας» 

(Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/11232/22-2-2018) 

2. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών 

αδείας 20 οχημάτων. 

(Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/11687/23-2-2018) 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο " Αποκατάσταση Περιστυλίων Νέας 

Αγορα΄ς – Α΄φάση εργασιών»     

                 (Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/12507/27-2-2018) 

4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Ολοκλήρωση Όψεων Εθνικού 

Θεάτρου" 

         (Eισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/12508/27-2-2018) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει ότι τα θέματα αυτά θεωρούνται κατεπείγοντα, διότι μετά την 

καθυστέρηση που σημειώθηκε με τον Ν. 4412/2016 και τις συνεχείς τροποποιήσεις του Νόμου 

έμειναν αρκετά έργα πίσω και ενόψει της Τουριστικής περιόδου και της έναρξης της σεζόν πρέπει να 

προχωρήσουν για να αρχίσει η υλοποίηση τους και αμέσως μετά κάλεσε 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 τεσσάρων  κατεπειγόντων θεμάτων στην 10
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 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Οστεοφυλακίων 

κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας» 

2. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών 

αδείας 20 οχημάτων. 

3. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Περιστυλίων Νέας 

Αγοράς – Α΄ φάση εργασιών». 

4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση Όψεων Εθνικού 

Θεάτρου». 
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ΘΕΜΑ 1o                                                                        Aπόφ. Αρ. 91 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΟΠ4Ω1Ρ-7ΛΨ)  

Έγκριση για τις ανατροπές διαθέσεων καθώς και τις  αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών  

οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου αριθμ. 2/11474/23-2-2018) 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών  με αριθμ. πρωτ, 2/11474/23-2-2018, ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για ψήφιση πιστώσεων Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων 

δαπανών οικονομικού έτους 2018  

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

σας διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση πιστώσεων Ανατροπών και  Αναλήψεων 

υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2018 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).  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΑΠΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 
Αντίτιμο 

Ηλεκτρικού 
20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

-250.000,00 

2 Προμήθεια 70-7135.0008 
Προμήθεια ειδών και υλικών 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 
- 48.000,00 

3 Έργο 30-7323.0091 
Διαμόρφωση χώρων Στάθμευσης 

εκτός πόλεως Ρόδου 
-30.000,00 

4 ΧΥΤΑ 20-6279.0001 

Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου , για το έτος  2018 το ποσό των 

496.000,00 € , για το έτος 2019 το 

ποσό των 496.000,00 € και για το έτος 

2020 το ποσό των 496.000,00 € 

-99.200,00 € 

5 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής 

-5.375,94 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Συντηρήσεις 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 

Οχημάτων – Μηχανημάτων 
10.000,00 

2 Τόκοι 00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας 300.000,00 

3 Αμοιβή 00-6117.0003 
Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών , 

στο Δήμο Ρόδου 2018 
2.230,00 

4 Αμοιβή 00-6111.0001 

Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων , για την ανάθεση 

συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης 

ενός καινούργιου φορτηγού από την 

κοινοπραξία ΣΤΗΡΙΞΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με 

το συνημμένο 2/8473/8-2-2018 της 

Δ/νσης  Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

 

1.700,00 
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 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής και του Προϊσταμένου 

Λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε την ύπαρξη συμπληρωματικών  πινάκων με διαθέσεις  και 

ανατροπές πιστώσεων, με αριθμ.πρωτ. 2/12534/27-2-2018 και 2/12376/27-2-2018, που πρέπει να 

ψηφιστούν για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και οι οποίοι είναι οι εξής:  

 Α) ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Πίνακα για ψήφιση πιστώσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων δαπανών 

οικονομικού έτους 2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση πιστώσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων δαπανών 

οικονομικού έτους 2018 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).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Προμήθεια  35-6692.0003 Προμήθεια ζωοτροφών  45.000,00 

 

Β)  ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Συμπληρωματικός πίνακα για ψήφιση πιστώσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων 

δαπανών οικονομικού έτους 2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα για ψήφιση πιστώσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων 

δαπανών οικονομικού έτους 2018 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).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Αμοιβή 00-6116.0001 

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή κ. 

Κωνσταντίνου  Πούλιου  για 

επείγουσες  επιδόσεις 

350,00 

2 Έργο 70-7333.0001 
Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού 

Ιπποτών 
90.000,00 

3 ΧΥΤΑ 20-6279.0001 
Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου 
99.200,00 € 

 

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 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/11474/23-2-2018  

 Τις συμπληρωματικές εισηγήσεις με αριθμ.πρωτ. 2/12534/27-2-2018 και 2/12376/27-2-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις ανατροπές και διαθέσεις πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α., προϋπολογισμού 2018, 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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 
Αντίτιμο 

Ηλεκτρικού 
20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

-250.000,00 

2 Προμήθεια 70-7135.0008 
Προμήθεια ειδών και υλικών 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 
- 48.000,00 

3 Έργο 30-7323.0091 
Διαμόρφωση χώρων Στάθμευσης 

εκτός πόλεως Ρόδου 
-30.000,00 

4 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής 

-5.375,94 

5 ΧΥΤΑ 20-6279.0001 

Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου , για το έτος  2018 το ποσό των 

496.000,00 € , για το έτος 2019 το 

ποσό των 496.000,00 € και για το έτος 

2020 το ποσό των 496.000,00 € 

-99.200,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Συντηρήσεις 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις , επισκευές 

Οχημάτων – Μηχανημάτων 
10.000,00 

2 Τόκοι 00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας 300.000,00 

3 Αμοιβή 00-6117.0003 
Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών , 

στο Δήμο Ρόδου 2018 
2.230,00 

4 Αμοιβή 00-6111.0001 

Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων , για την ανάθεση 

συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης 

ενός καινούργιου φορτηγού από την 

κοινοπραξία ΣΤΗΡΙΞΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. σύμφωνα 

με το συνημμένο 2/8473/8-2-2018 της 

Δ/νσης  Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

 

1.700,00 

5 Προμήθεια 35-6692.0003 Προμήθεια ζωοτροφών 45.000,00 

6 Αμοιβή 00-6116.0001 

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή κ. 

Κωνσταντίνου  Πούλιου  για 

επείγουσες  επιδόσεις 

350,00 

 

7 Έργο 70-7333.0001 
Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού 

Ιπποτών 
90.000,00 

8 ΧΥΤΑ 20-6279.0001 
Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου 
99.200,00 € 

 

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 2o                                                                   Aπόφ. Αρ. 92 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΔΦΩ1Ρ-ΖΒΒ)  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018. 

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

Ρόδου αριθμ. 2/11596/23-2-2018) 

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

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/11596/23-2-2018 η 

οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2018. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αρ. 25595/2017 ΚΥΑ μετά την λήξη της χρήσης 2017 και έως 

το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, ο Δήμος οφείλει να επανελέγξει τις παραδοχές με βάση τις οποίες 

κατήρτισε τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσει σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 

31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει:  

 

1.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων Ι  (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

2.  Επαναυπολογισμός της Ομάδας Εσόδων ΙΙ  (ΚΑ 32) 

3.  Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 

1.Επαναυπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Εσόδων Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

 

 Ο Δήμος επαναϋπολογίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2018 για 

την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των 

εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 

εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2016 

ή 2017. 

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ , στην 

ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2016 και το έτος 2017 κλείσει 

τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του 2016.  

 

  Παραθέτουμε πίνακα με οικονομικά στοιχεία:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι , ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017 

Κ.Α. 
ΟΜΑΔΑ 

ΕΣΟΔΩΝ I. 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 

ΣΤΙΣ 31/12/2016 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2017 

ΣΤΙΣ 31/12/2017 

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ 

ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ Π/Υ ΤΟΥ 

2018 

01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

887.890,87 825.636,26 1.076.900,00 

02 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

300.407,55 308.369,52 300.000,00 
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03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ

Α ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

16.961.862,84 18.170.399,61 18.397.471,29 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.143.120,59 8.466.435,28 7.086.255,58 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
676.592,50 343.789,98 482.100,00 

07 

ΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 

771.869,95 625.891,64 466.000,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 9.296,00 3.000,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

0,00 0,00 0,00 

15 

ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ – 

ΠΡΟ/ΜΑ – 

ΠΑΡ/ΛΑ 

1.409.746,04 1.459.190,04 1.509.500,00 

16 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

383.300,38 2.282.636,52 1.669.000,00 

21 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ - 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

602.920,39 1.117.960,60 752.871,17 

22 

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 

ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ- 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

190.749,35 275.020,96 271.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

OMAΔΑΣ Ι. 

30.328.460,46 33.884.626,41 32.014.098,04 

 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016 = 30.328.460,46 € 

Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017 = 33.884.626,41 € 

 
Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017 > Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2016     

  

(33.884.626,41>30.328.460,46) 

     

       

Συνεπώς: Το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι = Εισπραχθέντα ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έτους 2017=33.884.626,41€ 

 

 

 

Το συνολικό άθροισμα των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2018 είναι 

32.014.098,04 και δεν υπερβαίνει το ποσό των 33.884.626,41 €  οπότε δεν απαιτείται υποχρεωτική 

αναμόρφωση των σχετικών Κ.Α.  
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2. Επαναϋπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 

 Ο Δήμος εγγράφει στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, 

επαναϋπολογίζει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις 

μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με 

βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 

32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο Δήμος στον 

ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και 2017. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι 

μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑ Εσόδου 32 = 58.345.077,55 € 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑ Εξόδου 85 (00-8511.0001 & 20-8511.0001)  

=55.783.294,92 € 

 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 : 2.562.186,62€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 : 4.948.291,95€ 

Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2017 > Εισπράξεις ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων έτους 2016 

 

Συνεπώς το Ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ = Εισπράξεις στο 32 για το 2017 = 4.948.291,95€ 

 

 Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 =   59.839.128,01 €   (Διαμόρφωση ΚΑΕ 32 με ημερομηνία 31/12/2017) 

  

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στους ΚΑ 85 = Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 – Ανώτατο 

εισπραχθέν ποσό στους ΚΑ 32=  59.839.128,01 – 4.948.291,95 =  54.890.836,06 €   

 

Επομένως: 

• Στους ΚΑ 32 (Ομάδα ΙΙ) εσόδων του Π/Υ έτους 2018 πρέπει να γίνει συνολική αύξηση= 

1.494.050,46 € 

(Πραγματικό ποσό στους ΚΑ 32 στις 31/12/2017 – Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 32 =  

59.839.128,01– 58.345.077,55 = 1.494.050,46 € )              

 

 • Στους ΚΑ 85 εξόδων του Π/Υ έτους 2018, επειδή το 

Εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 85> Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στους ΚΑ 85                            

(55.783.294,92 > 54.890.836,06) δεν είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την 

αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στους συγκεκριμένους ΚΑΕ (00-8511.0001, 20-8511.0001), 

αλλά λόγω της αναμόρφωσης των Κ.Α. εσόδων 32 στο ύψος των διαμορφωθέντων στις 31/12/2017, 

θα γίνουν και οι ανάλογες εγγραφές και  σ’ αυτούς τους ΚΑ όπου απαιτείται. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για το ΚΑ Εσόδου 3211 = 1.001.996,68€ 

Εγγεγραμμένο ποσό στον Π/Υ του 2018 για το ΚΑ Εξόδου 20-8511.0001 = 945.000,00€ 

 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016:  38.548,36 € 

 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017: 298.721,96€ 

 

Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2017 > Είσπραξη στο ΚΑ 3211 για το 2016 

 

Συνεπώς το Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 για το έτος 2018 = 298.721,96 € 

 

Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 = 2.948.980,50 € (Διαμόρφωση ΚΑ με ημερομηνία 31/12/2017) 

 

Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό εγγραφής στον ΚΑ 20-8511.0001 = Πραγματικό ποσό στον                  

ΚΑ 3211 – Ανώτατο εισπραχθέν ποσό στον ΚΑ 3211 = 2.948.980,50 – 298.721,96= 2.650.258,54 €      



9 

 

Επομένως: 

• Στο ΚΑ 3211 εσόδου του Π/Υ έτους 2018 πρέπει να γίνει αύξηση στο ποσό των 1.946.983,82 € 

(Πραγματικό ποσό στον ΚΑ 3211 στις 31/12/2017 – Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 3211 =  

2.948.980,50 – 1.001.996,68€ =  1.946.983,82 €) 

• Στον ΚΑ 20-8511.0001 εξόδου του Π/Υ έτους 2017 πρέπει να γίνει αύξηση τουλάχιστον έως  

1.705.258,54 €  

(Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 – Εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 20-8511.0001 

= 2.650.258,54 € – 945.000 €=  1.705.258,54 € ).                                                                                                

 

Ύστερα από τον παραπάνω επαναυπολογισμό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ προβαίνουμε στις κάτωθι 

αυξομειώσεις των ΚΑΕ 32 και 85: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.001.996,68€, κατά 1.946.983,82 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 945.000 €, κατά 1.745.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 201.983,82 € 

(1.946.983,82 – 1.745.000,00) 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση 

δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 201.983,82 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €, κατά  

88.910,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00 €, κατά 

22.395,78€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 160.000,00 €, κατά 

149.989,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000.000,00 €, 

κατά 305.791,51 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 

372.778,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.750.000,00€, κατά 318.905,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, 

κατά 68.655,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

8. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  306.986,87€, κατά 221.033,20 
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€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.950.000,00 €, κατά 188.033,91 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.850.000,00 €, κατά 316.462,28 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.440.000,00 €, κατά  

52.372,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 3222.0099 και τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης 6.957,87€, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.112.287,19€ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 2.850.000,00€, κατά  

476.008,18  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 730.000,00€, κατά 103.413,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.800.000,00€, κατά 774.283,75 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0004 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 3.043,11 

€, κατά 11,58 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.320.000,00 €, κατά 263.408,35 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  

2.000.000,00 €, κατά   8.395,14  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 

72.000,00 €, κατά 742,16 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» προϋπολογισμού δαπάνης 

420.000 €, κατά 31.314,06 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  2.250.000,00€, κατά  288.064,60 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

4.520.000,00 €, κατά 475.145,76 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 83.432,20 €, κατά 972,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.989.081,87 €, κατά 20.781,66  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

675.644,10 €, κατά  1.522,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

14. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

206.000,00 €, κατά 3.269,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 
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15. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης 

7.450.000,00€, κατά  108.181,48 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

16. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 

963.370,78 €, κατά  9.705,42 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.565.220,55€ 

 

     Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις ανωτέρω εγγραφές στους Κ.Α. 32 (εκτός του 3211.0001) από τις οποίες προκύπτει τελικά  

συνολική μείωση κατά το ποσό των 452.933,36 € (2.565.220,55 - 2.112.287,19) 

2.  Το εγγεγραμμένο ποσό στους ΚΑ 85 > Ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό στους ΚΑ 85,  

 

δεν απαιτείται υποχρεωτική αύξηση στον Κ.Α. 00-8511.0001 

 

Συνοψίζοντας διαμορφώνεται ο κάτωθι πίνακας για τις επισφάλειες του Π/Υ 2017 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ Π/Υ 2018 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€) 

20-8511.0001 
2.690.000,00 

00-8511.0001 
54.838.294,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑ 85   57.528.294,92 

 

Από τον επαναϋπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ, μεταφέρεται από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το 

ποσό των 452.933,36 € 

 

3. Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

  

Στον Π/Υ 2018, το συνολικό ποσό που προβλέφθηκε για το Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου Ρόδου 

(δηλαδή το ποσό που θα μεταφερόταν από την χρήση 2017 στη χρήση 2018), είναι 21.750.000,00. 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1/02-01-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας, το 

διαμορφωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου κατά τις 31/12/2017 που μεταφέρθηκε τελικά στην 

χρήση 2018 είναι 39.868.566,49 €, αυξημένο κατά 18.118.566,49 € σε σχέση με το προϋπολογισθέν 

ποσό. Αναλυτικότερα παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

5111 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
2.232.000,00 3.698.291,57 

5119 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 
4.425.000,00 14.571.679,12 

5121 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 
4.326.000,00 1.646.699,35 

5122 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

(εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 

επενδυτικές δαπάνες 

4.733.000,00 5.827.273,49 

5124 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ 

και Εθνικό ΠΔΕ) 

40.000,00 799.496,49 

5129 
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 
5.994.000,00 13.325.126,47 

 ΣΥΝΟΛΟ 21.750.000,00 39.868.566,49 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προβαίνουμε στις κάτωθι αυξομειώσεις των ΚΑ εσόδων του 

χρηματικού υπολοίπου: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » προϋπολογισμού δαπάνης 4.326.000,00 €, κατά  2.679.300,65 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης  2.232.000,00 €, κατά 1.466.291,57 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.425.000,00 € ,κατά 10.146.679,12 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 4.733.000,00 €, κατά 

1.094.273,49€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 759.496,49 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  5.994.000,00 €, κατά 7.331.126,47 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Από την τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό 

των  18.118.566,49 € 

 

4.  Τακτοποίηση των πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

 

Η ανάγκη αναμόρφωσης όλων των ακόλουθων Κ.Α. δαπανών ΠΟΕ προέκυψε λόγω της αδυναμίας 

πρόβλεψης από τον μήνα Αύγουστο 2017 (μήνας κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2018) ακριβή ποσών 

των ανεξόφλητων δαπανών που θα προέκυπταν στις 31/12/2017, ανά Κ.Α. κατηγορίας δαπάνης και 

ανά υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν α) τα ανωτέρω, β) τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις του Π/Υ 

2018 και τέλος γ) τις ανεξόφλητες δαπάνες έως 31.12.2017, εισηγούμαστε την ακόλουθη 

αναμόρφωση: 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού δαπάνης   

104.610,16 €, κατά 223,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 

€,  κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                      

» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.905.846,98  €, κατά 2.757.847,39 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.758.422,88 € 



13 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης 21.517,94 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

645,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

74.571,40€, κατά 125.997,19 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 46.058,32 €, κατά 3.606,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.417,13 €, κατά             

510.128,73 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  18.665,87€, κατά             

309.192,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  

49.746,47 €, κατά 326,62 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6.  Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  28.252,64 €, κατά 15.839,20 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                                 

7. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.028,83 €, κατά             

128.789,18 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και                                                                                                                                                                                                     

προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.254,00 €, κατά  113.891,90 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  84.882,47 €, κατά             

462,12 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

21.361,44 €, κατά 3.185,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

11.  Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  128.739,53€, κατά 928,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.144,18 €, κατά             

26.119,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

147.175,51€, κατά 53.220,69 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 4.949,83€, κατά  13.898,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 174.683,38€, κατά 230.420,96 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

16. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 8.686,59€, κατά 88.849,77€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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17. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 102.328,46€, κατά  6.254,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

18. Κ.Α 40-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 56,00 €, κατά             

304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

19. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 21.215,24€, κατά 5.049,20 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 70-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 8.847,09€, κατά             

2.173,93 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

21. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

174.821,18 €, κατά 15.452,89 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.676.254,45€ 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1.  Κ.Α  20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  150,80 €,  με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης  175.694,36 €, κατά 91.760,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 9.686,88€, κατά  14.746,50€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 

κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  106.657,30 € 

 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 106.657,30 €  

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.560.739,29€, κατά 

106.657,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 106.657,30 € 

 

Από την τακτοποίηση των πληρωμών υποχρεώσεων ΠΟΕ, μεταφέρεται στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

το ποσό των  1.082.168,43€ 

 

Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση το υπόλοιπο διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ +18.118.566,49 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ  81 +1.082.168,43 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 

 

0,00 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ -452.933,36 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  18.747.801,56 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

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 και 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

 

Μείωση πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 1326.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Ανακατασκευή 

υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

-Το εγγεγραμμένο έργο με Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων 

Αποστόλων», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 1321.0001 και τίτλο «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (ΑΔΑ Απόφασης 

Ένταξης: ΩΞΡ07ΛΞ-0ΘΚ).   

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.718.524,96 €, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος 

Ρόδου επιχορηγείται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-8323.0001 

2. Κ.Α. 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

95.000 €, κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ απόφασης ανακατανομής πιστώσεων: ΩΩ1Ξ7ΛΞ-ΣΞΨ).                 

Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. 61-7341.0022, 61-7341.0023, 61-7341.0024).    
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 10-6635.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, κατά 240.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών  

2. Κ.Α. 10-6635.0001.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

3. Κ.Α. 10-6635.0001.0003 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

4. Κ.Α. 10-6635.0001.0004 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών  

5. Κ.Α. 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών  

6. Κ.Α. 10-7135.0005 και τίτλο «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. ταμείου.  

7. Κ.Α. 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. Αφάντου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.700.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

8. Κ.Α. 15-7326.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 

9. Κ.Α. 15-7326.0004 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 

10. Κ.Α. 15-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση παλαιού 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου και Δημοτικού 

Καταστήματος Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

11. Κ.Α. 30-7326.0004 και τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής παραλίας Φαληρακίου –Α’ Φάση» 

προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

12. Κ.Α. 30-7135.0030 και τίτλο «Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

13. Κ.Α. 30-7331.0004 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λινδίων (Παλαιού δημοτικού 

σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

14. Κ.Α. 30-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πεταλουδών (Κρεμαστής-

Παστίδας-Θεολόγου).» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

15. Κ.Α. 30-7331.0007 και τίτλο «Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου αντικατάσταση κουφωμάτων τριών 

όψεων με νέα» προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 
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16. Κ.Α. 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία Στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

17. Κ.Α. 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Πεταλουδών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

18. Κ.Α. 30-7333.0013 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Ατταβύρου          » προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

19. Κ.Α. 30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

20. Κ.Α. 30-7333.0015 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

21. Κ.Α. 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

22. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου 

(Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του 

πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Πρωτοδικείου Ρόδου. 

23. Κ.Α. 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ για την πράξη 

«ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 137.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (50.000 € αφορά την κατανομή έτους 2018 και 

87.000 € ευρίσκονται στο ταμειακό αποθεματικό στον Κ.Α. 5124, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί).    

24. Κ.Α 61-7341.0024 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   

25. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

26. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

27. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

28. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.   

29. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

30. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.   

31. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

32. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.   

33. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) (Εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
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34. Κ.Α. 70-7321.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου – Υποέργο 1: 

Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

22.873,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

35. Κ.Α. 70-7411.0004 και τίτλο «Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων και τευχών δημοπράτησης για το 

ΕΘΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

36. Κ.Α. 70-7413.0011 και τίτλο «Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων Δημαρχιακού Μεγάρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 €, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, 

τεύχος Β’ ).  

3. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά  

5.000.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

4. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000.000 €, 

κατά  1.700.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

5. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.500.000 €, κατά  1.900.000  € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

6. Κ.Α 10-7133.0002 και τίτλο «Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα 

γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων)» προϋπολογισμού  δαπάνης  

20.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής.  

7. Κ.Α 30-7323.0003 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

200.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ και 200.000€ ίδιοι 

πόροι). 

8. Κ.Α 30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 300.000€ ΣΑΤΑ 

και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

9. Κ.Α 30-7331.0023 και τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού κτιρίου στην Απολακκιά.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. (Χρηματοδότηση: 35.000€ ΣΑΤΑ 

2017 και 45.000€ ίδιοι πόροι). 

10. Κ.Α 30-7332.0005 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών πόλεως Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, κατά 225.600€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 74.400€ ΣΑΤΑ και 

225.600€ ίδιοι πόροι). 

11. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. Αφάντου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ίδιοι 

πόροι (έσοδα από εκποίηση) και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

12. Κ.Α 30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού φωτισμού Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά 235.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 
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αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 

100.000€ ΣΑΤΑ και 235.000€ ίδιοι πόροι). 

13. Κ.Α 30-7336.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ 

και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

14. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση - 

βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. 

Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, κατά 6.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

15. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.180,66 €, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

1215.0001 

16. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης  97.340,72€, κατά  80.223,68  € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   

17. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00  €, κατά 8.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.  

18. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου 

(εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000,00 €, κατά  500  € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   

 

Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης 

 

1. Ο Κ.Α 30-7323.0091 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, μετονομάζεται σε «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός 

πόλεως Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού – Δ.Κ. Λίνδου)» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 30.000 € ΣΑΤΑ και 

170.000 € ίδιοι πόροι) 

2. Ο Κ.Α 30-7331.0003 και τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων.» προϋπολογισμού  

δαπάνης 130.000 €, μετονομάζεται σε «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας – 

Σαλάκου και πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 130.000 € ΣΑΤΑ και 

170.000 € ίδιοι πόροι) 

3. Ο Κ.Α 30-7331.0006 και τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.» προϋπολογισμού  δαπάνης 

100.000 €, μετονομάζεται σε «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου» και 

αυξάνεται η πίστωση του κατά 200.000€, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 100.000€ ΣΑΤΑ και 200.000 € ίδιοι πόροι) 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.560.739,29€, κατά 

195.222,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-6662.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικά Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

600.000,00€, κατά 600.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 840.222,19 € 
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Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 115.000,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκώδων 

Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και 

αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης  

46.222,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, 

προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

3. Κ.Α 20-6662.0001.0001 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

4. Κ.Α 20-6662.0001.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

5. Κ.Α 20-6662.0001.0003 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

6. Κ.Α 20-6662.0001.0004 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αταβύρου - Καμείρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

7. Κ.Α 20-6662.0001.0005 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

8. Κ.Α 20-6662.0001.0006 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

9. Κ.Α 20-6662.0001.0007 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

10. Κ.Α 20-6662.0001.0008 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας Ρόδου - Λίνδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

11. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψελών για την ενίσχυση της 

γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

12. Κ.Α 20-7135.0003.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

13. Κ.Α 20-7135.0003.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

14. Κ.Α 20-7135.0003.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λινδίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, κατά 15.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ.Ε. Λινδίων. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 840.222,19 €  
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ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € 

κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 0718.0007 και τίτλο «Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προσόδων 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι  995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται κατά  

1.936.099,25 €  και το τελικό αποθεματικό είναι 2.931.819,58€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.297.278,12 

ΕΞΟΔΑ 196.365.458,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.931.819,58 

 

Το αποθεματικό ( Κ.Α. 9111)  του Δήμου Ρόδου δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων που 

είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έτους 2018 (Άρθρο 161 παρ. 3 του Ν. 3463/2006), σύμφωνα 

με τα κάτωθι: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018                                          

(Άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ = 60.927.650,74 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ= 5% 60.927.650,74 = 3.046.382,54 €  

Τρέχων αποθεματικό: 2.931.819,58€ 

Τρέχων αποθεματικό < Ανώτατο όριο αποθεματικού 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/12452/27-2-

2018 συμπληρωματική εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης, Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/11596/23-2-

2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» 

ως εξής:  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν  2/11596/23-02-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                        

(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 31 Α/2018)  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 35-6277.0004 και τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

2. Κ.Α 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 4.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. (Με την αρχική εισήγηση, έγινε εγγραφή του ποσού των 

74.000 €, το οποίο με την ανωτέρω μείωση γίνεται 70.000 €). 

 

Εισαγωγή πίστωσης 

 

1. Κ.Α 35-6262.0002 και τίτλο «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

180.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια του νησιού. 

3. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 52.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια του νησιού. 

4. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           

                ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.560.739,29€, κατά 

46.100,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. -

Με τις εγγραφές που έγιναν στην αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση της πίστωσης είναι: 

347.979,49 € (46.100 + 106.657,30 + 195.222,19). 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 46.100,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-7413.0001 και τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 46.100,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 46.100,00 €  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας            

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/11596/23-02-2018 εισήγησης, αυξάνεται κατά 1.639.606,80€              

και το τελικό αποθεματικό είναι  2.635.327,13€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

ΕΣΟΔΑ 199.303.685,67 

ΕΞΟΔΑ 196.668.358,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.635.327,13 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας) 

 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος αναφέρει προφορικά άλλη μία επείγουσα εισήγηση η οποία έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Λόγω του έκτακτος και κατεπείγοντος, παρακαλώ για την εισαγωγή στην αναμόρφωση επιπλέον των 

κάτωθι εγγραφών που αφορούν: 

1. Την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Ρόδου με την προμήθεια προσθήκης λογισμικού 

υφιστάμενης διαδικτυακής (WEB) πλατφόρμας. 

2. Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Ρόδου με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών 

συνολικά είκοσι (20) ατόμων. 

3. Τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου των 

Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιθέας και Αφάντου 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής 

(Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

92.992,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 26.035,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

4. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

28.272,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

5. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.916,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

6. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

64.096,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

-Μ την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική 

εγγραφή της πίστωσης είναι 244.096 € (180.000 + 64.096).  

7. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.944,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

-Με την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική 

εγγραφή της πίστωσης είναι 69.944 € (52.000 + 17.944).  
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7413.0057 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 3.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α 40-7413.0060 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ 

Δημοτικής Ενότητας Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 33.000 €, κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας            

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 2/11596/23-02-2018, 2/12452/27-02-2018 εισηγήσεις,              

αυξάνεται κατά 1.388.891,80€ και το τελικό αποθεματικό είναι  2.384.612,13€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.303.685,67 

ΕΞΟΔΑ 196.919.073,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.384.612,13 

και αφού ενημέρωσε τα μέλη αναλυτικά για όλες τις συμπληρωματικές τροποποιήσεις, τους ζήτησε 

να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/11596/23-8-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/12452/27-2-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α 

Επαναυπολογισμός Ομάδας Εσόδων ΙΙ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 3211 και τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.001.996,68€, κατά 1.946.983,82 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 20-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 945.000 €, κατά 1.745.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  
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*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην αύξηση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 201.983,82 € 

(1.946.983,82 – 1.745.000,00) 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0002 και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση 

δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00€, κατά 201.983,82 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 1.946.983,82 € 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3213 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €, κατά  

88.910,52 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3214 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,00 €, κατά 

22.395,78€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3215 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας.» προϋπολογισμού δαπάνης 160.000,00 €, κατά 

149.989,99 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3218.0002 και τίτλο «Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000.000,00 €, 

κατά 305.791,51 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0001 και τίτλο «Έσοδα από μισθώματα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 

372.778,86€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0002 και τίτλο «Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.750.000,00€, κατά 318.905,50 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

7. Κ.Α 3219.0005 και τίτλο «Από τέλη κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 730.000,00€, 

κατά 68.655,12 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

8. Κ.Α 3221 και τίτλο «Έκτακτα γενικά έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης  306.986,87€, κατά 221.033,20 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3222.0002 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

3.950.000,00 €, κατά 188.033,91 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0003 και τίτλο «Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 

2.850.000,00 €, κατά 316.462,28 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0017 και τίτλο «Λοιπά πρόστιμα» προϋπολογισμού δαπάνης 1.440.000,00 €, κατά  

52.372,65 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 3222.0099 και τίτλο «Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.» προϋπολογισμού δαπάνης 6.957,87€, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 2.112.287,19€ 
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Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 3212 και τίτλο «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 2.850.000,00€, κατά  

476.008,18  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 3217 και τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.» προϋπολογισμού 

δαπάνης 730.000,00€, κατά 103.413,76€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 3218.0001 και τίτλο «Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.800.000,00€, κατά 774.283,75 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 3219.0004 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 3.043,11 

€, κατά 11,58 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 3219.0008 και τίτλο «Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.320.000,00 €, κατά 263.408,35 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  

6. Κ.Α 3219.0009 και τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης  

2.000.000,00 €, κατά   8.395,14  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

7. Κ.Α 3219.0010 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ» προϋπολογισμού δαπάνης 

72.000,00 €, κατά 742,16 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

8. Κ.Α 3219.0012 και τίτλο «Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης» προϋπολογισμού δαπάνης 

420.000 €, κατά 31.314,06 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

9. Κ.Α 3219.0099 και τίτλο «Λοιπά έσοδα» προϋπολογισμού δαπάνης  2.250.000,00€, κατά  288.064,60 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

10. Κ.Α 3222.0001 και τίτλο «Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων» προϋπολογισμού δαπάνης 

4.520.000,00 €, κατά 475.145,76 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

11. Κ.Α 3222.0007 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 83.432,20 €, κατά 972,93 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

12. Κ.Α 3222.0009 και τίτλο «Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.989.081,87 €, κατά 20.781,66  € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

13. Κ.Α 3222.0010 και τίτλο «Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων» προϋπολογισμού δαπάνης 

675.644,10 €, κατά  1.522,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

14. Κ.Α 3222.0011 και τίτλο «Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

206.000,00 €, κατά 3.269,72 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

15. Κ.Α 3222.0012 και τίτλο «Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» προϋπολογισμού δαπάνης 

7.450.000,00€, κατά  108.181,48 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού 

16. Κ.Α 3222.0016 και τίτλο «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού δαπάνης 

963.370,78 €, κατά  9.705,42 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.565.220,55€ 
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Τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5121 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών » προϋπολογισμού δαπάνης 4.326.000,00 €, κατά  2.679.300,65 € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 5111 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» προϋπολογισμού δαπάνης  2.232.000,00 €, κατά 1.466.291,57 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α. 5119  και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.425.000,00 € ,κατά 10.146.679,12 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α. 5122 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού δαπάνης 4.733.000,00 €, κατά 

1.094.273,49€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α. 5124 και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 759.496,49 € 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α. 5129 και τίτλο «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης  5.994.000,00 €, κατά 7.331.126,47 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού δαπάνης   

104.610,16 €, κατά 223,48 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  418,55 

€,  κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 40-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                   

» προϋπολογισμού  δαπάνης 2.905.846,98  €, κατά 2.757.847,39 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ  2.758.422,88 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8114.0001 και τίτλο «Φόροι - Τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης 21.517,94 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 40-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

645,01 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α 00-8112.0001 και τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» προϋπολογισμού  δαπάνης 

74.571,40€, κατά 125.997,19 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού.  
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2. Κ.Α 00-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης 46.058,32 €, κατά 3.606,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 00-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  20.417,13 €, κατά             

510.128,73 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

4. Κ.Α 00-8117.0001  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  18.665,87€, κατά             

309.192,26 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

5. Κ.Α 10-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού  δαπάνης  

49.746,47 €, κατά 326,62 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

6.  Κ.Α 10-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  28.252,64 €, κατά 15.839,20 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                                 

7. Κ.Α 10-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.028,83 €, κατά             

128.789,18 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

8. Κ.Α 10-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και                                                                                                                                                                                                     

προμήθειες παγίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 7.254,00 €, κατά  113.891,90 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α 15-8115.0099  και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  84.882,47 €, κατά             

462,12 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

10. Κ.Α 15-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

21.361,44 €, κατά 3.185,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

11.  Κ.Α 30-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης  128.739,53€, κατά 928,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

12. Κ.Α 30-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 37.144,18 €, κατά             

26.119,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α 30-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

147.175,51€, κατά 53.220,69 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

14. Κ.Α 30-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 4.949,83€, κατά  13.898,31 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α 30-8122.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 174.683,38€, κατά 230.420,96 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

16. Κ.Α 30-8123.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 8.686,59€, κατά 88.849,77€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17. Κ.Α 35-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 102.328,46€, κατά  6.254,55 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

18. Κ.Α 40-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης 56,00 €, κατά             

304,81 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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19. Κ.Α 70-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» προϋπολογισμού  

δαπάνης 21.215,24€, κατά 5.049,20 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

20. Κ.Α 70-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 8.847,09€, κατά             

2.173,93 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

21. Κ.Α 70-8116.0001 και τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προϋπολογισμού  δαπάνης   

174.821,18 €, κατά 15.452,89 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 1.676.254,45€ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑ  20-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1.  Κ.Α  20-8115.0099 και τίτλο «Διάφορα έξοδα» προϋπολογισμού  δαπάνης  150,80 €,  με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-8113.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων » προϋπολογισμού  

δαπάνης  175.694,36 €, κατά 91.760,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό κεφάλαιο, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-8121.0001 και τίτλο «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 9.686,88€, κατά  14.746,50€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό 

κεφάλαιο, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ  106.657,30 € 

*Προκειμένου να διατηρηθεί ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

καθαριότητας προβαίνουμε στην μείωση του κάτωθι Κ.Α. Εξόδου κατά το ποσό των 106.657,30 €  

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  4.560.739,29€, κατά 

106.657,30 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 106.657,30 € 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1326.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Ανακατασκευή 

υπαίθριας αγοράς Αγίων Αποστόλων» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

-Το εγγεγραμμένο έργο με Κ.Α. 30-7336.0005 με τίτλο «Ανακατασκευή υπαίθριας αγοράς Αγίων 

Αποστόλων», προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€, θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους. 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1321.0001 και τίτλο «ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (ΑΔΑ Απόφασης 

Ένταξης: ΩΞΡ07ΛΞ-0ΘΚ).   

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1215.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.718.524,96 €, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του 
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Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος 

Ρόδου επιχορηγείται για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 30-8323.0001 

2. Κ.Α. 1328.0109 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

95.000 €, κατά 10.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού & Οργάνωσης. (ΑΔΑ απόφασης ανακατανομής πιστώσεων: ΩΩ1Ξ7ΛΞ-ΣΞΨ).                 

Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α. 61-7341.0022, 61-7341.0023, 61-7341.0024).    

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6635.0002 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000€, κατά 240.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών  

2. Κ.Α. 10-6635.0001.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

3. Κ.Α. 10-6635.0001.0003 και τίτλο «Προμήθεια ειδών  υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  

4. Κ.Α. 10-6635.0001.0004 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών  

5. Κ.Α. 10-6635.0001.0005 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. προμηθειών  

6. Κ.Α. 10-7135.0005 και τίτλο «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 6.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. ταμείου.  

7. Κ.Α. 15-7321.0001 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Δ.Κ. Αφάντου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.700.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

8. Κ.Α. 15-7326.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 

9. Κ.Α. 15-7326.0004 και τίτλο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ σχολείων). 

10. Κ.Α. 15-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση παλαιού 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου και Δημοτικού 

Καταστήματος Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

11. Κ.Α. 30-7326.0004 και τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής παραλίας Φαληρακίου –Α’ Φάση» 

προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

12. Κ.Α. 30-7135.0030 και τίτλο «Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

24.500 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών  
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13. Κ.Α. 30-7331.0004 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λινδίων (Παλαιού δημοτικού 

σχολείου Λάρδου, Πολιτιστικού κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

14. Κ.Α. 30-7331.0005 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πεταλουδών (Κρεμαστής-

Παστίδας-Θεολόγου).» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

15. Κ.Α. 30-7331.0007 και τίτλο «Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου αντικατάσταση κουφωμάτων τριών 

όψεων με νέα» προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

16. Κ.Α. 30-7333.0011 και τίτλο «Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία Στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

17. Κ.Α. 30-7333.0012 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Πεταλουδών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

18. Κ.Α. 30-7333.0013 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Ατταβύρου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

19. Κ.Α. 30-7333.0014 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

20. Κ.Α. 30-7333.0015 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

21. Κ.Α. 30-7333.0016 και τίτλο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

22. Κ.Α 30-7413.0001 και τίτλο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου Φαληρακίου 

(Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 52.283,02 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του 

πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Πρωτοδικείου Ρόδου. 

23. Κ.Α. 60-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΑΜΚΕ για την πράξη 

«ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου»» προϋπολογισμού δαπάνης 137.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. ταμείου. (50.000 € αφορά την κατανομή έτους 2018 και 

87.000 € ευρίσκονται στο ταμειακό αποθεματικό στον Κ.Α. 5124, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί).    

24. Κ.Α 61-7341.0024 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 1.100 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   

25. Κ.Α 70-6233.0010.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

26. Κ.Α 70-6233.0010.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Καμείρου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

27. Κ.Α 70-6233.0010.0003 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Ιαλυσού» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   
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28. Κ.Α 70-6233.0010.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.   

29. Κ.Α 70-6233.0010.0005 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Αφάντου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

30. Κ.Α 70-6233.0010.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.   

31. Κ.Α 70-6233.0010.0007 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. Λίνδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. προμηθειών.   

32. Κ.Α 70-6233.0010.0008 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ακτοκαθαριστών στη Δ.Ε. 

Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 20.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών.   

33. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) (Εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

34. Κ.Α. 70-7321.0019 και τίτλο «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου – Υποέργο 1: 

Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηρίων» προϋπολογισμού δαπάνης 

22.873,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

35. Κ.Α. 70-7411.0004 και τίτλο «Σύνταξη αναλυτικών σχεδίων και τευχών δημοπράτησης για το 

ΕΘΡ» προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

36. Κ.Α. 70-7413.0011 και τίτλο «Μελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων Δημαρχιακού Μεγάρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 22.836,70 €, κατά 50.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, 

τεύχος Β’ ).  

3. Κ.Α 10-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού  δαπάνης  5.000.000 €, κατά  

5.000.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

4. Κ.Α 00-6331.0001 και τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού  δαπάνης  1.000.000 €, 

κατά  1.700.000€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.   

5. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού  δαπάνης  2.500.000 €, κατά  1.900.000  € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.   

6. Κ.Α 10-7133.0002 και τίτλο «Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα 

γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων)» προϋπολογισμού  δαπάνης  
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20.000 €, κατά 6.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής.  

7. Κ.Α 30-7323.0003 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

200.000 €, κατά 200.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ και 200.000€ ίδιοι 

πόροι). 

8. Κ.Α 30-7324.0001 και τίτλο «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 300.000€ ΣΑΤΑ 

και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

9. Κ.Α 30-7331.0023 και τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού κτιρίου στην Απολακκιά.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.000 €, κατά 45.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. (Χρηματοδότηση: 35.000€ ΣΑΤΑ 

2017 και 45.000€ ίδιοι πόροι). 

10. Κ.Α 30-7332.0005 και τίτλο «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών πόλεως Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, κατά 225.600€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 74.400€ ΣΑΤΑ και 

225.600€ ίδιοι πόροι). 

11. Κ.Α 30-7333.0006 και τίτλο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. Αφάντου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ίδιοι 

πόροι (έσοδα από εκποίηση) και 100.000€ ίδιοι πόροι)). 

12. Κ.Α 30-7335.0013 και τίτλο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού φωτισμού Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 €, κατά 235.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 

100.000€ ΣΑΤΑ και 235.000€ ίδιοι πόροι). 

13. Κ.Α 30-7336.0003 και τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 200.000 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 200.000€ ΣΑΤΑ 

και 100.000€ ίδιοι πόροι). 

14. Κ.Α 30-7412.0059 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση - 

βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη Δ.Ε. 

Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, κατά 6.920,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

15. Κ.Α 30-8323.0001 και τίτλο «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.180,66 €, κατά 4.846,11 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 

1215.0001 

16. Κ.Α 40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού  δαπάνης  97.340,72€, κατά  80.223,68  € με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.   

17. Κ.Α 61-7341.0022 και τίτλο «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 90.000,00  €, κατά 8.400,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.  

18. Κ.Α 61-7341.0023 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής Ρόδου 

(εξοπλισμός γραφείου)» προϋπολογισμού  δαπάνης 5.000,00 €, κατά  500  € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού.   
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Αλλαγή τίτλου και αύξηση πίστωσης 

1. Ο Κ.Α 30-7323.0091 και τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 30.000 €, μετονομάζεται σε «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός 

πόλεως Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού – Δ.Κ. Λίνδου)» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 30.000 € ΣΑΤΑ και 

170.000 € ίδιοι πόροι) 

2. Ο Κ.Α 30-7331.0003 και τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων.» προϋπολογισμού  

δαπάνης 130.000 €, μετονομάζεται σε «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας – 

Σαλάκου και πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων» και αυξάνεται η πίστωση του κατά 170.000 €, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 130.000 € ΣΑΤΑ και 

170.000 € ίδιοι πόροι) 

3. Ο Κ.Α 30-7331.0006 και τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.» προϋπολογισμού  δαπάνης 

100.000 €, μετονομάζεται σε «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου» και 

αυξάνεται η πίστωση του κατά 200.000€, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών. (Χρηματοδότηση: 100.000€ ΣΑΤΑ και 200.000 € ίδιοι πόροι) 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.560.739,29€, κατά 

195.222,19 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 20-6662.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικά Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

600.000,00€, κατά 600.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

3. Κ.Α 20-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» 

προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 €, κατά 45.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 840.222,19 € 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0003 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 115.000,00 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 20-6277.0002 και τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκώδων 

Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και 

αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης  

46.222,19 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, 

προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του κεφαλαίου τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

3. Κ.Α 20-6662.0001.0001 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

4. Κ.Α 20-6662.0001.0002 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

5. Κ.Α 20-6662.0001.0003 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  
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6. Κ.Α 20-6662.0001.0004 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αταβύρου - Καμείρου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

7. Κ.Α 20-6662.0001.0005 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

8. Κ.Α 20-6662.0001.0006 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών  

9. Κ.Α 20-6662.0001.0007 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

10. Κ.Α 20-6662.0001.0008 και τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας Ρόδου - Λίνδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  

11. Κ.Α 20-6672.0007 και τίτλο «Προμήθεια δυναμοκυψελών για την ενίσχυση της 

γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.  

12. Κ.Α 20-7135.0003.0001 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

13. Κ.Α 20-7135.0003.0002 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

14. Κ.Α 20-7135.0003.0003 και τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λινδίων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 €, κατά 15.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ.Ε. Λινδίων. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 840.222,19 €  

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0713.0001 και τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € 

κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0718.0007 και τίτλο «Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προσόδων 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.                        

(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 31 Α/2018)  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6277.0004 και τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

προμηθειών. 

2. Κ.Α 10-6635.0001.0001 και τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 4.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. (Με την αρχική εισήγηση, έγινε εγγραφή του ποσού των 

74.000 €, το οποίο με την ανωτέρω μείωση γίνεται 70.000 €). 

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α 35-6262.0002 και τίτλο «Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

74.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

2. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

180.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια του νησιού. 

3. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 52.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό για την πυρασφάλεια του νησιού. 

4. Κ.Α 70-7131.0003 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6211.0001 και τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.560.739,29€, κατά 

46.100,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. -

Με τις εγγραφές που έγιναν στην αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση της πίστωσης είναι: 

347.979,49 € (46.100 + 106.657,30 + 195.222,19). 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 46.100,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7413.0001 και τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 46.100,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 46.100,00 €  
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ΜΕΡΟΣ Δ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-7134.0006 και τίτλο «Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής 

(Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00 €, 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α 30-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

92.992,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

3. Κ.Α 30-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 26.035,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

4. Κ.Α 35-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

28.272,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

5. Κ.Α 35-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 7.916,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

6. Κ.Α 70-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

64.096,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

-Μ την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική 

εγγραφή της πίστωσης είναι 244.096 € (180.000 + 64.096).  

7. Κ.Α 70-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.944,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

-Με την εγγραφή που έγινε στην υπ΄αρ. 2/12452/27-02-2018 συμπληρωματική εισήγηση, η συνολική 

εγγραφή της πίστωσης είναι 69.944 € (52.000 + 17.944).  

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 40-7413.0057 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ 

Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 3.000 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α 40-7413.0060 και τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ 

Δημοτικής Ενότητας Αφάντου» προϋπολογισμού δαπάνης 33.000 €, κατά 5.500 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 995.720,33 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, αυξάνεται 

κατά 1.388.891,80€ και το τελικό αποθεματικό είναι  2.384.612,13€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.303.685,67 

ΕΞΟΔΑ 196.919.073,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.384.612,13 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                          Aπόφ. Αρ. 93 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΥΒ6Ω1Ρ-Β0Η) 

Έγκριση και κατακύρωση 2ου πρακτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 

2018 με τίτλο: «προμήθεια λογισμικών του Δήμου Ρόδου».   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών  με αρ. πρωτ.: 2/10227/16-2-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/10227/16-2-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το 2ου πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια λογισμικών Δήμου Ρόδου ως κατωτέρω: 

 

 Θέμα: Έγκριση και κατακύρωση 2
ου

 πρακτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 

2018 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του 2ου πρακτικού (ανοίγματος 

οικονομικών προσφορών) του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προμηθειών κ. Βαϊλάκη Άννας και της Δ/ντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΙ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Λογισμικών για τις ανάγκες της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 82.081 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/5710/2017 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 48.955,1 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 17PROC002261970 17/11/2017 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Δευτέρα 12 του μηνός Φεβρουαρίου  του 

έτους 2018  και ώρα 09:00 π.μ.  οι παρακάτω: 

1. Νίκος Αφαντενός, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος 

2. Μανώλης Κανάκας, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μόνιμος Υπάλληλος , ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την  προμήθεια 

λογισμικών Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την με αριθμό 5/2018 απόφαση της ΟΕ, της οποίας οι όροι 

Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 652/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για τη σύνταξη του 2
ου

 

Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικών 

του Δήμου» και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Με την απόφαση 11/2018 της ΟΕ προκρίθηκαν στο στάδιο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών 

οι εταιρείες: 

 INTELLISOFT ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 85181 

 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα 85170 

Στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε σαν ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η Δευτέρα 12/02/2018 στις 09.00 πμ. 
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Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ήτοι η 9
η
 πρωινή 

της Δευτέρας 12/02/2018 09.00 πμ, η επιτροπή του διαγωνισμού απέκτησε πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ όπου και αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των 

ανωτέρω 2 συμμετεχόντων. Η επιτροπή του διαγωνισμού είχε οριστεί με την απόφαση 5/2018 της ΟΕ. 

Από το ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών φάνηκε ότι και οι 2 συμμετέχοντες έδωσαν προσφορά 

για το ίδιο ζητούμενο προϊόν με cpv 48100000-9, το πακέτο λογισμικού για συγκεκριμένους 

κλάδους(παιδικών σταθμών). 

 Η εταιρεία INTELLISOFT ΕΠΕ έδωσε προσφορά 10.540 ευρώ άνευ φπα. 

 Η εταιρεία ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έδωσε προσφορά 5.555 ευρώ άνευ φπα. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια λογισμικών του Δήμου 

Ρόδου: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να κατακυρώσει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ την προμήθεια για το πακέτο λογισμικού των παιδικών σταθμών (cpv 

48100000-9, πακέτο λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους (παιδικών σταθμών) στην εταιρεία 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με συνολική αξία 5.555 ευρώ άνευ φπα. 

(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 αριθ. πρωτ.: 2/10227/12-2-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αρ. 652/2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων 

του δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εφαρμογών 

λογισμικού του Δήμου Ρόδου». 

 Την με αρ. 11/2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της «Προμήθειας λογισμικών του Δήμου Ρόδου». 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(ο κ. Κορωναίος Ιωάννης απουσίαζε κατά την λήψη απόφασης του παρόντος θέματος) 

 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για τη «προμήθεια λογισμικών του Δήμου 

Ρόδου»,   

Β)  Κατακυρώνει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ την προμήθεια για το πακέτο λογισμικού των παιδικών σταθμών 

(cpv 48100000-9,  πακέτο λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους παιδικών σταθμών) στην εταιρεία 

«ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με συνολική αξία 5.555,00 ευρώ άνευ φπα. 

 

  

 

 ΘΕΜΑ 4o                                                                        Aπόφ. Αρ. 94 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΒΗ3Ω1Ρ-Ψ45)  

Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «φύλαξη της κοιλάδας των 

Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου 2018» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.:2/11333/22-2-2018) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11333/22-2-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Διαγωνισμός για τη φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των Πεταλουδών έτους 2018 του Δήμου 

Ρόδου  

Σύμφωνα: 

1. Με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται 

ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «φύλαξη της κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002665420. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «φύλαξη της 

κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου 2018» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

00/6142.0040 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  

2018 59.770,94 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 



41 

 

3. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προμηθειών κ. Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/11333/22-2-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Φύλαξη της Κοιλάδας 

των Πεταλουδών, από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 59.770,94 € με Φ.Π.Α. 

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

3) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 00-6142.0040 με τίτλο 

«Φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλουδών, από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου» ποσού 59.770,94 €. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 5o                                                                       Aπόφ. Αρ. 95 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΔΝΗΩ1Ρ-ΦΕΞ)  

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  «φύλαξη της 

κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου 2018». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ.πρωτ.: 2/11333/22-2-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11333/22-2-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται  οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού για την φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των 

Πεταλουδών έτους 2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Διαγωνισμός για τη φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των Πεταλουδών έτους 2018 του Δήμου 

Ρόδου  

Σύμφωνα: 

1. Με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται 

ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 
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4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002665420. 

Αιτούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «φύλαξη της 

κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου 2018» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

00/6142.0040 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  

2018 59.770,94 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προμηθειών κ. Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

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

Επιτροπής, για μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κλήθηκαν να ψηφίσουν 

σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/11333/22-02-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 

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

συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την «Φύλαξη από ιδιώτη της κοιλάδας των Πεταλουδών 

έτους 2018»,  ως κατωτέρω: 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

14.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  18REQ002665420. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

18. Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 
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19. Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της 

Κοιλάδας των Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94   ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κωδικό 00/6142.0040 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου και με διακριτικό αριθμό cpv: 79713000-5.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

……../……/…………..2018 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100, και τηλέφωνο 22410-35445. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  

…………………………, ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……. 00/00/2018, και ώρα 14.00 

(ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι 

εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες 

αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα 

πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία 

ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή(ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
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οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-35445, 

fax:22410-39780, Email: gantonatos19@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός-Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../……./2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της κοιλάδας των 

Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου 

cpv 79713000-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 59.770,94 ευρώ με ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως τη λήξη της σύμβασης(τυχόν 6μηνη παράταση) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

31/12/2018 (συν τυχόν 6μηνη παράταση) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

mailto:gantonatos19@gmail.com
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ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου 

(Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /03/ 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ή να την 

καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την ……../……/2018 και ώρα 09.00 π.μ. στο 

Τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, τκ 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του (συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε το email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια 

διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η 

ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην 

τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του 

διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 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. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
1
. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
2
 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
3
,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 

                                                 
1 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

2παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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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.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (οπωσδήποτε και το email). 

 

                                

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
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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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
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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 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 
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Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
4 5

 του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης(Παράρτημα στ΄) και συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV 

(ENOTHTA A), ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται
7
 και υποβάλλεται

8
 από τους υποψήφιους αφού 

συμπληρωθεί.   

Επίσης, σαν δικαιολογητικό συμμετοχής θα προσκομίσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από το 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι θα συμμορφωθούν απόλυτα με τους όρους και τα 

γραφόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού, τους οποίους και θα τηρήσουν απαρέγκλιτα.      

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

                                                 
4 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

5 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο 

τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις 

αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και 

διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από 

τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

7(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν 

υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

8Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς 

οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από 

τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων 

οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει 

το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους 

ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι 

σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της 

σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις 

ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo 

Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως 

για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας 

δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι 

σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις 

ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
9
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Ο συμμετέχων θα συμπληρώσει 

τον/τους πίνακα/ες που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), με την 

τιμή προσφοράς του (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Οι πίνακες που θα καταθέσει 

πρέπει να έχουν τη μορφή των πινάκων που υπάρχουν στη διακήρυξη (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑ 2, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Επιπλέον, ο συμμετέχων στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

συμπεριλάβει και usb με την οικονομική του προσφορά σε πρόγραμμα του word προς διευκόλυνση 

της Υπηρεσίας. Ρητά αναφέρεται ότι για την κατακύρωση της προμήθειας θα ληφθεί 

αποκλειστικά η έντυπη υπογεγραμμένη προσφορά. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά 

μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της 

Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη 

και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  

γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που 

προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα μέχρι τις 31/12/2018. Ρητά αναφέρεται ότι 

οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σύνολο 

της ποσότητας.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η οικονομική επιτροπή  

διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 

κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 

ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

                                                 
9 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς.  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) 

με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
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αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα 

έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. Τα στάδια του διαγωνισμού μπορεί να γίνουν την ίδια ημέρα, ή να καθοριστούν 

διαφορετικές. 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)
10

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
11

, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
12

 όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2). Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

                                                 
10 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

11 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

12 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 



55 

 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά το έτος 2018. 

(5). Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμων για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας, μέσα στα τελευταία δύο(2) χρόνια 

από την ημερομηνία της διακήρυξης, ή αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.  

(6). Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

 

Γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά 

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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Δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
13

 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

                                                 
13 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν 

από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2018, ή εναλλακτικά 

μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της υπηρεσίας. Προβλέπεται 6μηνη 

παράταση αυτής με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση 

ποσοτήτων και αξιών της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
14

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
15

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

                                                 
14 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 

15 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017) 
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
16

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) 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. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

                                                 
16 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 

του Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι τις 31/01/2019. 

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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
17

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

                                                 
17 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΕΛΕΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                  ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2018, καθώς και για το 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. Όλα τα έξοδα παροχής της υπηρεσίας βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2018. Προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής, 

με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με το δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση 

συμβατικών ποσοτήτων και αξιών. 
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ΑΡΘΡΟ 20
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη φύλαξη της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, κατά τη θερινή 

περίοδο.  Οι απαιτήσεις για φύλαξη θα έχουν ως αντικείμενο: «Φύλαξη Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου 

Ρόδου και άλλα, από 01/05/2018 έως 31/12/2018 και σύμφωνα  πάντα με τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται». 

Η υποχρεώσεις του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν για το παραπάνω διάστημα, επτά ημέρες την 

εβδομάδα και οι υπεύθυνοι  υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου που θα οριστούν για την εύρυθμη 

λειτουργία της Κοιλάδας Πεταλούδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (10 ημέρες) σε συνεργασία με 

τον ανάδοχο, θα καθορίζουν τον τρόπο και χρόνο φύλαξης, δηλαδή τις θέσεις και τις υποχρεώσεις που 

έχει ο ανάδοχος για την εύρυθμη λειτουργία της Κοιλάδας Πεταλούδων για κάθε σημείου ξεχωριστά 

ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας φύλαξης και άλλων  

θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά και με κριτήριο οι συμμετέχοντες να μην καταστρατηγούν την εργατική 

νομοθεσία που βέβαια θα πρέπει στην οικονομική τους προσφορά να έχουν υπολογίσει το 50 % των 

εργαζομένων που θα απασχοληθούν να είναι άνω των 25 ετών καθώς, επίσης, το άλλο 50 % των 

εργαζομένων που θα απασχοληθεί στη Κοιλάδα Πεταλούδων του δίνεται η δυνατότητα να είναι κάτω 

των 25 ετών. Το 100% των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην Κοιλάδα Πεταλούδων θα πρέπει 

να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα καθώς, επίσης, τουλάχιστον και την αγγλική γλώσσα. Ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 48.202,37 € χωρίς ΦΠΑ 24% 

(59.770,94 € με ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 

οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α. 00-6142.0040 και η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους 

πόρους. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 7.696. ΤΟ 1/2 ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

3.848  

ΣΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

8,08 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2. 008 5,31 10.662,48  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.248 7,20 8.985,60 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ 368 9,25 3.404,00 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 10,56 2.365,44 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας- 

Ασφάλισης 

 

 
25.417,52 
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Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 προεκτιμείται   1 % 254,18  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 25.671,69  

ΦΠΑ  24% 6.161,21  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 

 

31.832,90  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 7.696. ΤΟ 1/2 ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

3.848  

ΣΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

7,06 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ   2. 008 4,61 9.256,88   

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  1.248 6,44 8.037,12 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ    368 8,03 2.955,04 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ  224 9,19 2.058,56 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας- 

Ασφάλισης 

      22.307,60 

  

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις  

  προεκτιμείται   1 % 223,08   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ% 22.530,68  

ΦΠΑ  24% 5.407,36  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 27.938,04  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) 

25.671,69 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 

22.530,68 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) + (ΣΥΝΟΛΟ 2) 

48.202,37 

ΦΠΑ 24% 

 

11.568,57 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

59.770,94 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕ

Σ 

ΕΡΓΑΣΙ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  

ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΩ

Ν 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-

ΑΡΓΙΩΝ 

01/05/2018έω

ς 31/10/2018 
184 

23:00-07:00  

184 ημέρες 

X 8 ώρες  Χ 2 

εργαζόμενους=2

΄944 ώρες 

 

23:00-07:00 156  

ημέρες 

Χ 8 ώρες Χ 2 

εργαζόμενους  

=2΄496 ώρες 

 

23:00-07:00 

28 ημέρες 

Χ 8 ώρες x 2 

εργαζόμενους  

=448 ώρες 

06/05/2018  

έως 

31/10/2018 

179 

07:00-15:00 179 

ήμερες Χ 8 

ώρες = 1΄432 

15 :00-23:00 

179 ημέρες Χ 8 

ώρες = 1΄432 

Συνολικές 

ώρες =2΄864 

 

07:00-15:00 

15:00-23:00 

151 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 2 

εργαζόμενους 

=2΄416 ώρες 

 

07:00-15:00 

15:00-23:00 

28 ημέρες Χ 8 ώρες 

Χ 2 εργαζόμενους = 

448 ώρες 

 

07/07/2018 

έως 

15/09/2018 

71 

07:00-15:00 71 

ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 2 

εργαζόμενους= 

1΄136 ώρες 

 

07:00-15:00 

60 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 2 

εργαζόμενους 

=960 ώρες 

 

07:00-15:00 

11 ημέρες Χ 8 ώρες 

Χ 2 εργαζόμενους = 

176 ώρες 
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16/07/2018 

έως 

31/08/2018 

47 

07:00-15:00 47 

ήμερες Χ 

8 ώρες  Χ 2 

εργαζόμενους= 

752 ώρες 

 

07:00-15:00 

40 ημέρες Χ 8 

ώρες Χ 2 

εργαζόμενους 

=640 ώρες 

 

07:00-15:00 

7 ημέρες Χ 8 ώρες Χ 

2 εργαζόμενους = 

112 ώρες 

 

ΣΥΝΟΛΟ  7.696 4.016 2.496 736 448 

                                               

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη και άλλων της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου  Ρόδου και 

άλλα, μέχρι τις 31/12/2018 από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Για την Κοιλάδα Πεταλούδων θα απαιτηθούν 7.696 ώρες από 01/05/2018 έως και 31/10/2018 

και πιο συγκεκριμένα: 

Α). 736 ώρες Κυριακών και Αργιών  πρωινής και απογευματινής απασχόλησης. 

Β). 4.016 ώρες εργάσιμων ημερών πρωινής και απογευματινής απασχόλησης. 

Γ). 448 ώρες Κυριακών και Αργιών νυχτερινής απασχόλησης. 

Δ). 2.496 ώρες εργάσιμων ημερών νυχτερινής απασχόλησης. 

Ο τρόπος, τα ωράρια και τα καθήκοντα του προσωπικού του αναδόχου θα δοθούν από την 

υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της 

Κοιλάδας Πεταλούδων. 

  

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υπαλλήλων του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί 

στην Κοιλάδα Πεταλούδων και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος της εταιρίας του αναδόχου.  

Η τιμή μονάδος καθορίζεται για κάθε μιας θέσης εργασίας για μία (1) ώρα σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα προμέτρησης.                                      

2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2018. Προβλέπεται παράταση 6 

μηνών με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο(2) πλευρών. 

3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Κοιλάδα Πεταλούδων και σε 

οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

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

παρούσης και θα είναι για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα εργασίας θα το συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο 

του Δήμου.  

5. Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι ενδεδυμένο ομοιόμορφα σύμφωνα πάντα με τα 

καθήκοντα που θα τους ανατεθούν με διακριτικά της εταιρίας του αναδόχου καθώς επίσης και 

διακριτικά του Δήμου Ρόδου, θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας, ασύρματοι 

πομποδέκτες, φακό και ατομική σφυρίχτρα. 

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

ποιότητας και χρώματος.   

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

του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. 

8. Το απασχολούμενο προσωπικό, θα πρέπει να έχει άδεια Ι.Ε.Π.Ι.Ε.Α.  

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

αναδόχου αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  
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10. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 

εργασία. Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές 

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

τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες 

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

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

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

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

αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του με 

τελεσίδικη απόφαση από αρμόδιους φορείς του Δημοσίου.  

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

προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο Ρόδου. 

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

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

εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει το 

Δήμο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις προσωπικού του οποίου να αναφέρονται 

οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στην Κοιλάδα Πεταλούδων)  

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

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

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

ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, θα είναι κάτοχος ISO 9001, ISO 18001, ISO 

14001 ,ISO 39000 σε  ισχύ.  

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

υπεύθυνος έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών όπου και του 

αναθέτει ο Δήμος Ρόδου    για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

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

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

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

από άλλη εταιρεία προσωπικό για τις ανάγκες του. 

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

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

εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

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

από τον αρμόδιο οριζόμενο υπεύθυνο του Δήμου Ρόδου που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση 

των εργασιών στην Επιτροπή Παραλαβής.  

19. Σε κάθε τιμολόγιο που θα υποβάλλεται στο Δήμο θα υπάρχει από το μειοδότη, αναλυτικό 

ημερολόγιο εργασιών, καθώς και βεβαίωση του υπεύθυνου υπαλλήλου του Δήμου ότι 

πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία καλώς. 

20. Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές για 

μέρος της υπηρεσίας θα απορρίπτονται.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

               

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

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

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gantonatos19@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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 διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii
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Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 
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2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

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): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 

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

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

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
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 

: 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

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
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

[] Ναι [] Όχι 
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στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 



78 

 

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
xxxiii

; 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 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 
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οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

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: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 
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Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[….............................................] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



84 

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi

 

 

Μέρος VI: 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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 94/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΗ3Ω1Ρ-Ψ45), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 00-

6142.0040  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 6o                                                                        Aπόφ. Αρ. 96 / 2018 (ΑΔΑ:  Ω9ΡΨΩ1Ρ-Λ2Θ)  

Έγκριση κατακύρωσης για την ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

με την διαδικασία του κατεπείγοντος. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/11323/22-2-2018)  

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

προμηθειών με αριθμ. πρωτ, 2/11323/22-2-2018, ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Ο.Ε. για την ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου λόγω του κατεπείγοντος. 

Στα πλαίσια ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 – 2018 το 

τμήμα προμηθειών διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό από το Μάιο με σχετική διακήρυξη 

στις 13/06/2017. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεσσάρων εταιρειών: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

που συμμετείχαν στην διαδικασία, η Ο.Ε. με την 464/2017 απόφασης της απέρριψε την προσφορά της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. για ελλιπή φάκελο και η τελευταία κατέθεσε ένσταση κατά της 

παραπάνω απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου. Η Αποκεντρωμένη με την υπ’ αριθ. 

68893/31-10-2017 Απόφαση της ακυρώνει την 493/2017 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ρόδου και 

εμείς με την σειρά μας την προσβάλουμε στο άρθρο 152 Ν. 3463/2006. H υπηρεσία εκτιμά ότι η 

διαδικασία θα ολοκληρωθεί το γρηγορότερο σε τρεις μήνες μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

Επειδή η ισχύουσα σύμβαση εκπνέει στις 28/02/2018, η Ο.Ε. με την Απόφαση 69/2018 αποφάσισε 

την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω 

του κατεπείγοντος. Έτσι το τμήμα προμηθειών ανήρτησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την κατάθεση προσφορών έως τις 21/02/2018 και ώρα 10:00 που θα αφορά την  ασφάλιση των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μέχρι τις 31/05/2018. 

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω εταιρείες με τις εξής τιμές: 

Επωνυμία Προσφορά 

INTRLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 20.202,53€ 

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 13.486,00€ 

 

Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε:   

Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα ως μειοδότης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. με 

ΑΦΜ:800429918, Θ. ΑΘΑΣΙΑΔΗ 31-33 ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 66100 ΤΗΛ.:2521031000 με τιμή 

13.486,00€. 

 Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την υπογραφή της σύμβασης, η  ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα 

ανατεθεί στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 
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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 εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/11323/22-2-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό για την ανάθεση ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου λόγω του κατεπείγοντος. 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στη μειοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. με 

ΑΦΜ:800429918, Θ. ΑΘΑΣΙΑΔΗ 31-33 ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 66100 ΤΗΛ.:2521031000 με τιμή 

13.486,00€. 

Γ) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υπογραφή της σύμβασης, η  ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων θα 

ανατεθεί στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη. 

 

 

             

 ΘΕΜΑ 7o               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                   Aπόφ. Αρ. 97 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΒ31Ω1Ρ-ΤΥΟ)  

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «την προμήθεια ζωοτροφών».  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/11939/26-2-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11939/26-2-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Προμήθεια ζωοτροφών. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται 

ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του 

δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 
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διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια ζωοτροφών.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 35-6692.0003 του προϋπολογισμού 

του 2018. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

4. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών. 

5. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την προμήθεια «ζωοτροφών» 

και ποσού 45.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

 

35-6692.0003  ζωοτροφές 45.000 

ΣΥΝΟΛΟ:  45.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

6. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας. 

7. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Προμηθειών κ. Βαϊλάκη Άννας και του Αντιδημάρχου 

Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/11939/26-2-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α. 

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

3) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 35-6692.0003 με 

τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου» ποσού 45.000,00 €. 

 

 

 

 



88 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                         Aπόφ. Αρ. 98 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΠΘ6Ω1Ρ-ΚΑΔ)  

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού   για «την προμήθεια ζωοτροφών»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/11323/22-2-2018) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11939/26-2-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται  οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών έτους 2018, ως 

κατωτέρω: 

 

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

Επιτροπής, για μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια 

ζωοτροφών, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/11939/26-02-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για την κάλυψη των αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου»,  ως κατωτέρω: 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ζωοτροφών για τη 

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, προϋπολογισμού 45.000,00€ (σαράντα 

πέντε χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  

 

 Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  
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8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

14. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Την με α.α. ……..  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

17. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ………………  

18. Τη με αριθμό ……/201.. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …… , με την οποία 

εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   

Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«…….»  

19. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

18REQ002704642. 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια ζωοτροφών. 

                                                    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η προκήρυξης για το 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προμήθεια ζωοτροφών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ 

(σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό 

Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 35-6692.0003 «Προμήθεια ζωοτροφών» Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά για κάθε είδος 

(όπως περιγράφονται κατωτέρω )με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

15700000-5 προμήθεια 

ζωοτροφών 

35-6692.0003 36.290,00 7.464,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

……../……/…………..2018 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την (ημέρα – ημ/νια) 

…………………………, ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……………………………………. 2018 και ώρα 

14:00μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  
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Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 

της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα 

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜΔΗΣ) 

4. σε τοπική εφημερίδα  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:22410-77728, fax:22410-39780, Email: 

nafantenos@gmail.com 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 
 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ………/………./……… 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια ζωοτροφών 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

45.000,00 με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

mailto:nafantenos@gmail.com
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

31/12/2018. Μπορεί να προβλέπεται 4μηνη 

παράταση.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%18 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο   του Δήμου , το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2018 και ώρα 14:00 

μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..2018 και ώρα …..π.μ. 

στο τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 

περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή 

παραστατικό εκπροσώπησης.  



93 

 

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 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. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση19. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/198420 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα21,  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.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

 

                          

α. 

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

                                                 
19 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

20παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

21 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 



94 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 

του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

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 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνάψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)22 23 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ24 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV 

(ENOTHTA A)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  25 και  υποβάλλεται 26από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί        

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.27 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

                                                 
22 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
23 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 235 

24 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

25(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

26Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, 
πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , 

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 

καθένα από αυτούς.  
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 

μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 

οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 

εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 

των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

  

 

27 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών    των  ομάδων ( π.χ Α,Β,Γ ) που 

επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών  από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς 

ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) 

με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 

ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)28  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών29, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά30 όπως 

αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 

την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

                                                 
28 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

29 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

30 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών 

(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς 

εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  
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Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

(7) Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2018 και μπορεί να 

προβλέπεται παράταση της σύμβαση έως 30/04/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201631 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.32.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

                                                 
31 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 

32 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο33  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) 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. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α.. 

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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)34 η 

οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

                                                 
33 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 

34 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 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. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, που 

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. 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 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. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ζωοτροφών , έτους 2018(κωδ.35-

6692.0003)» για την σίτιση των ελαφιών στο Ροδίνι της Ρόδου και για το πρόγραμμα 

παρακολούθησης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. 

Τα  ζώα καταναλώνουν ετησίως χόρτο ξηρής μηδικής 40.500 kg, φύραμα 12.000 kg,  σανό βρώμης 

20.000 kg, καλαμπόκι σπαστό 6.400 kg. 

Α) Το συσκευασμένο σε << μπάλες >> χόρτο  είναι κομμένο σε στελέχη περίπου 10εκ . , το βάρος της 

μπάλας  είναι 25-30kg και η υγρασία του  είναι γύρω στο 15%. 

Β) Το φύραμα  φέρει σύσταση  ανά τόνο ως εξής: 

    360 kg κριθάρι (άσπαστο) 

    528 kg καλαμπόκι (άσπαστο) 

    85 kg βαμβακόπιτα 

    13 kg ισορροπητική μικρών μηρυκαστικών 

    14 kg μαρμαρόσκονη 

γ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηδική Θα προμηθευτούμε σανό καλής ποιότητας με καρπό, για το 

οποίο είναι υποχρεωμένος να μας το εξασφαλίσει ο μειοδότης για την μηδική, με την τρέχουσα τιμή 

της αγοράς για εκείνη την χρονική περίοδο μετά από έρευνα της υπηρεσίας. 

Η παράδοση θα γίνεται στην αποθήκη του ελαφοκομείου στο Ροδίνι , ακολουθώντας την εξής 

διαδικασία : Ο προμηθευτής κατά την παράδοση, θα συναντιέται με τον υπεύθυνο παραλαβής ο 

οποίος θα είναι μέλος της επιτροπής παραλαβής και θα ζυγίζουν μαζί το φορτηγό με το εμπόρευμα. 

Κατόπιν θα πηγαίνουν μαζί στην αποθήκη του ελαφοκομείου , όπου θα γίνεται η εκφόρτωση από τους 

εργάτες του Δήμου και ο μακροσκοπικός έλεγχος από τον υπάλληλο συνοδείας. Εν συνεχεία θα 

επιστρέφουν μαζί ο προμηθευτής με τον υπεύθυνο υπάλληλο παραλαβής και θα ζυγίζουν το κενό 
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φορτηγό ώστε να υπολογισθεί το απόβαρο.  Ο υπάλληλος με το ζυγολόγιο θα επιστρέφει στην 

υπηρεσία. 

Η πληρωμή θα καταβάλλεται από τον Δήμο στην προσυμφωνημένη τιμή ανά kg , και το κάθε 

τιμολόγιο επί πιστώσει , θα αφορά τους τόνους της εκάστοτε δόσης. 

Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνονται ανά 2 μήνες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης τους, 

καθώς και ο πληρέστερος έλεγχος της κάθε παραγγελίας από την κτηνίατρο του Δήμου. 

Επειδή κατά τους πρώτους 5 μήνες του ημερολογιακού έτους είναι δυσεύρετη η μηδική (ο θερισμός 

της γίνεται μετά τον Ιούνιο) γι ΄αυτούς τους μήνες και εφόσον δεν υπάρχει μηδική, μπορούμε να 

προμηθευτούμε σανό βίκου καλής ποιότητας (με καρπό) σαν υποκατάστατο του χόρτου μηδικής. 

Όλα τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα,  ανάλογα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 36.290,00 με 

ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2ο είδη, θα παραδοθούν στο κτίριο της : 

Α , που εδρεύει επί της οδού …………………………………., ……………………….., 

Β, που εδρεύει επί της οδού ……………………………………………, ………………… 

Γ που εδρεύει επί της οδού ……………………………………………, ………………… 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2018. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.   

Η παράδοση θα γίνεται στην αποθήκη του ελαφοκομείου στο Ροδίνι , ακολουθώντας την εξής 

διαδικασία : Ο προμηθευτής κατά την παράδοση, θα συναντιέται με τον υπεύθυνο παραλαβής ο 

οποίος θα είναι μέλος της επιτροπής παραλαβής και θα ζυγίζουν μαζί το φορτηγό με το εμπόρευμα. 

Κατόπιν θα πηγαίνουν μαζί στην αποθήκη του ελαφοκομείου , όπου θα γίνεται η εκφόρτωση από τους 

εργάτες του Δήμου και ο μακροσκοπικός έλεγχος από τον υπάλληλο συνοδείας. Εν συνεχεία θα 

επιστρέφουν μαζί ο προμηθευτής με τον υπεύθυνο υπάλληλο παραλαβής και θα ζυγίζουν το κενό 

φορτηγό ώστε να υπολογισθεί το απόβαρο.  Ο υπάλληλος με το ζυγολόγιο θα επιστρέφει στην 

υπηρεσία. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν 

λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στα γραφεία ή στην αποθήκη 

κάθε Υπηρεσίας. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα 

αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 

και 207 του Ν.4412/16.  

                                                     
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./201..) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(προμήθεια ζωοτροφών)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31/12/2018. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/201..) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας …………………………………………..για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου 

1. ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 

2640/2017 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η 

2. κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 

αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα 

καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 

.............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά 

τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια ζωοτροφών (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
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Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31/12/2018 και οι κάτωθι τιμές θα 

παραμείνουν σταθερές.   

 
περιγραφή 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Τιμή μονάδας σύνολο 

Χόρτο ξηρής μηδικής         1kg       40.500kg   

Σανό βρώμης 1kg      20.000kg   

Καλαμπόκι σπαστό 1kg        6.400kg   

Φύραμα         1kg      12.000kg   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%   

  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στο χώρο εγκατάστασης τους που θα 

υποδυκνείεται κάθε φορά κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί τμηματικά μέχρι τις 31/12/2017. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μετά την αποστολή του 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ με  τα αναγραφόμενα είδη. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
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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. 4412/201635 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.36.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20% 

.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, 

και συγκεκριμένα τον ΚΑ 35-6692.0003. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής37  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία 

με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί 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.4412/16. 

 

 

 

                                                 
35 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 

36 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 

3737 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις 

για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι 

την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-

12-2018. Επίσης προβλέπεται 4μηνη παράταση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Δωδ/σου αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 
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Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο Δήμο, 

το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

                                      
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 

 
περιγραφή 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

ποσότητα Τιμή μονάδας 

άνευ ΦΠΑ 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 

Χόρτο ξηρής 

μηδικής 

        1kg       40.500kg     

Σανό βρώμης 1kg      20.000kg   

Καλαμπόκι 

σπαστό 

1kg        6.400kg   

Φύραμα         1kg      12.000kg           

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄» 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφαντενός Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: nafantenos@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[15700000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιl : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηli; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοlii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςliii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝliv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
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τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςlv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηlvi· 

δωροδοκίαlvii,lviii· 

απάτηlix· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςlx· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςlxi· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνlxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουlxiii 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 διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]lxiv 

Εάν ναι, αναφέρετεlxv: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
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προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]lxvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)lxvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανlxviii: 

[……] 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςlxix, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;lxx 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

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): lxxi 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

και επιβολής προστίμων  

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 

δικαίουlxxii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςlxxiii : 

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 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςlxxiv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαlxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνlxxvi, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] 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 

σύμβασηςlxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαlxxviii 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 

[…] 
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που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςlxxix; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: 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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

αναφέρονταιlxxx, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνlxxxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

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

αριθ. 97/2018 (ΑΔΑ: ΩΒ31Ω1Ρ-ΤΥΟ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 35-

6692.0003  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 9o                                                                        Aπόφ. Αρ. 99 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΒ9ΕΩ1Ρ-ΣΚΘ) 

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της Αικατερίνης Κώτη του Μιχαήλ και της με αριθμό 104/2012 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

(Εισήγηση Νομική Υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: .2/11167/22-2-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας   με αριθμ. πρωτ, 2/11167/22-2-2018, ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της Αικατερίνης Κώτη του Μιχαήλ και της με αριθμό 

104/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

Η Αικατερίνη Κώτη του Μιχαήλ και άλλες εννέα άσκησαν εναντίον του πρώην Δήμου Πεταλούδων 

την από 23-7-2010 και με αριθμό κατάθεσης 281/23-7-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι συνήψε με την «Ανώνυμη 

Δωδεκανησιακή Εταιρεία Κατασκευών & Μελετών του Δήμου Πεταλούδων (Α.Δ.Ε.Κ.Α.Μ. Α.Ε.)» 

διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα, από 20-8-2001 έως 31-8-2002, από 

1-9-2002 έως 21-5-2003, από 22-5-2003 έως 31-12-2003, από 9-2-2004 έως 9-10-2004, από 10-10-

2004 έως 31-12-2004, από 8-4-2005 έως 7-10-2005 και από 8-10-2005 έως 31-12-2006, για να 

απασχοληθεί ως ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Ότι  αμέσως παραπάνω εταιρία, της οποίας μοναδικός 
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μέτοχος ήταν ο αρχικώς εναγόμενος πρώην Δήμος Πεταλούδων, είχε παραχωρήσει την εφεσίβλητη 

(δανεισμός), από της αρχικής πρόσληψής της και εντεύθεν, αποκλειστικά στον πρώην Δήμο 

Πεταλούδων, κατόπιν συμφωνίας με την ίδια και το τελευταίο, προκειμένου να προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό που υπαγόταν στον πρώην Δήμο Πεταλούδων. Ότι η 

εφεσίβλητη προσέφερε της υπηρεσίες της στον πρώη  Δήμο Πεταλούδων υπό τις προϋποθέσεις 

απασχόλησης ενός δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο συνεπάγεται την παροχή εργασίας υπό τις εντολές 

και κατευθύνσεις των προϊσταμένων της στον πρώην Δήμο Πεταλούδων, σε πενθήμερη εβδομαδιαία 

βάση, καλύπτοντας συνακόλουθα πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

Με βάση αυτά ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι συνδεόταν με τον πρώην Δήμο Πεταλούδων με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την αρχική πρόσληψή της, ήτοι από 20-8-2001 και να 

υποχρεωθεί αυτό να αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες της υπό καθεστώς σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με απαγγελία εναντίον του χρηματικής 

ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσής του με το διατακτικό της απόφασης.   

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 104/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η 

οποία έκαμε δεκτή την αγωγή, αναγνώρισε ότι η Αικατερίνη Κώτη συνδεόταν με το Δήμο Ρόδου από 

την αρχική πρόσληψή της (την 20-8-2001) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες της υπό 

το καθεστώς αυτό, καταδίκασε επίσης το Δήμο Ρόδου σε χρηματική ποινή 50 ευρώ για κάθε 

παράβαση της διάταξης αυτής.   

Κατά της Αικατερίνης Κώτη και της αμέσως παραπάνω απόφασης άσκησα για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου την από 20-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 6/21-1-2014 (αριθμός κατάθεσης στο 

Εφετείο Δωδ/σου 28/28-3-2014) έφεση, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, 

δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 12-5-2017 και μετά από αναβολές η 16-3-2018 και η οποία έχει ως 

εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 

Αικατερίνης Κώτη του Μιχαήλ, κατοίκου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 104/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

 

Η εφεσίβλητη και άλλες εννέα άσκησαν την 23-7-2010 και με αριθμό κατάθεσης 281/23-7-2010 

αγωγή τους, που στρεφόταν εναντίον του πρώην Δήμου Πεταλούδων και απευθυνόταν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυριζόταν ότι συνήψε με την «Ανώνυμη 

Δωδεκανησιακή Εταιρεία Κατασκευών & Μελετών του Δήμου Πεταλούδων (Α.Δ.Ε.Κ.Α.Μ. Α.Ε.)» 

διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα, από 20-8-2001 έως 31-8-2002, από 

1-9-2002 έως 21-5-2003, από 22-5-2003 έως 31-12-2003, από 9-2-2004 έως 9-10-2004, από 10-10-

2004 έως 31-12-2004, από 8-4-2005 έως 7-10-2005 και από 8-10-2005 έως 31-12-2006, για να 

απασχοληθεί ως ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Ότι  αμέσως παραπάνω εταιρία, της οποίας μοναδικός 

μέτοχος ήταν ο αρχικώς εναγόμενος πρώην Δήμος Πεταλούδων, είχε παραχωρήσει την εφεσίβλητη 

(δανεισμός), από της αρχικής πρόσληψής της και εντεύθεν, αποκλειστικά στον πρώην Δήμο 

Πεταλούδων, κατόπιν συμφωνίας με την ίδια και το τελευταίο, προκειμένου να προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό που υπαγόταν στον πρώην Δήμο Πεταλούδων. Ότι η 

εφεσίβλητη προσέφερε της υπηρεσίες της στον πρώην  Δήμο Πεταλούδων υπό τις προϋποθέσεις 

απασχόλησης ενός δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο συνεπάγεται την παροχή εργασίας υπό τις εντολές 

και κατευθύνσεις των προϊσταμένων της στον πρώην Δήμο Πεταλούδων, σε πενθήμερη εβδομαδιαία 

βάση, καλύπτοντας συνακόλουθα πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  



121 

 

Με βάση αυτά ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι συνδεόταν με τον πρώην Δήμο Πεταλούδων με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την αρχική πρόσληψή της, ήτοι από 20-8-2001 και να 

υποχρεωθεί αυτό να αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες της υπό καθεστώς σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με απαγγελία εναντίον του χρηματικής 

ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσής του με το διατακτικό της απόφασης.   

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 104/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η 

οποία έκαμε δεκτή την αγωγή, αναγνώρισε ότι η εφεσίβλητη συνδεόταν με εμάς από την αρχική 

πρόσληψή της (την 20-8-2001) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου και υποχρέωσε εμάς να αποδεχόμαστε τις προσφερόμενες υπηρεσίες της υπό το καθεστώς 

αυτό, μας καταδίκασε επίσης σε χρηματική ποινή 50 ευρώ για κάθε παράβαση της διάταξης αυτής.   

Την απόφαση αυτή εκκαλούμαι για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο λόγο και για όσους άλλους θα 

προσθέσουμε αργότερα. 

Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις της Οδηγίας 

1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28-6-1999 και ειδικά τις ρήτρες 1, 2, 5 και 

8 του παραρτήματός της, τα άρθρα 1 και 8 του ν. 2112/1920, 10 και 11 του ΠΔ 164/2004, 103 παρ. 7 

και 8 του Συντάγματος και των άρθρων 361, 648 και 651 Α.Κ. , εσφαλμένα επίσης εκτίμησε τις 

αποδείξεις και δέχτηκε ότι η εφεσίβλητη συνδεόταν εμ διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου με τον πρώην Δήμο Πεταλούδων, η οποία συνιστούσε μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου  με τον πρώην Δήμο Πεταλούδων, τόσον κατά το άρθρο 11 του Π.Δ. 

164/2004, αφού παρείχε τι υπηρεσίες της με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για χρονικό 

διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004 (19-7-

2004) στον ίδιο εργοδότη, ήτοι τον πρώην Δήμο Πεταλούδων, με την ίδια ειδικότητα και με τους 

ίδιους όρους, ούσες ενεργείς την 19-7-2004, όσο και κατά το άρθρο 8 του ν. 2112/1920, αφού εν 

πάσει περιπτώσει εργαζόταν ήδη πριν την έναρξη ισχύος της παραπάνω Οδηγίας, του άρθρου 103 

παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και προφανώς του ΠΔ 164/2004, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες. Έτσι που έκρινε η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την αγωγή της εφεσίβλητης και 

αναγνώρισε ότι συνδέεται με τον Δήμο μας από της αρχικής πρόσληψής της, 20-8-2001, με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.    

Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις, αλλά και τις 

διατάξεις των άρθρων 648 και 669 Α.Κ.., 14 και 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και 5 και 7 του ΠΔ 

164/2004, που δεν εφάρμοσε αν και έπρεπε, και εκτιμούσε επίσης ορθά τις αποδείξεις, έπρεπε να 

δεχτεί ότι η εφεσίβλητη παρείχε τις υπηρεσίες της με βάση τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

που αναφέρει στην παραπάνω αγωγή της και τις οποίες κατάρτισε με την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Ανώνυμη Δωδεκανησιακή Εταιρεία Κατασκευών & Μελετών του Δήμου Πεταλούδων 

(Α.Δ.Ε.Κ.Α.Μ. Α.Ε.)», στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του πρώην Δήμου Πεταλούδων, που 

αποτελούσε από την κατάρτιση των παραπάνω συμβάσεων εργασίας Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Πεταλούδων Ν. Δωδεκανήσου», το οποίο 

συστάθηκε με τη με αριθμό 21/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 

Πεταλούδων, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 1780/12-3-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της πρώην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 428/17-4-2001, ξεχωριστό 

από το νομικό πρόσωπο του πρώην Δήμου Πεταλούδων. Ότι η εφεσίβλητη παρείχε τις υπηρεσίες της 

στο ξεχωριστό αυτό ΝΠΔΔ στα πλαίσια δανεισμού των υπηρεσιών της με τη συναίνεσή της από την 

παραπάνω εταιρεία, άρα δεν παρείχε τις υπηρεσίες της στον πρώην Δήμο Πεταλούδων και επομένως 

αυτός ουδέποτε υπήρξε εργοδότης της εφεσίβλητης, πάντοτε δε εργοδότης της εφεσίβλητης ήταν μόνο 

η παραπάνω εταιρεία. Έτσι που έπρεπε να δεχθεί η εκκαλούμενη απόφαση έπρεπε να απορρίψει την 

παραπάνω αγωγή της εφεσίβλητης ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, γιατί αυτή δεν είχε τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004 για την αναγνώριση των διαδοχικών συμβάσεων 

εργασίας της σε ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 

Επειδή ο λόγος της έφεσής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 104/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

με σκοπό να απορριφθεί εξ ολοκλήρου η από 23-7-2010 και με αριθμό κατάθεσης 281/23-7-2010 

αγωγή της εφεσίβλητης, που στρεφόταν εναντίον του πρώην Δήμου Πεταλούδων και απευθυνόταν 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστεί η εφεσίβλητη στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου και των δύο βαθμών.  

  Ρόδος 20 Ιανουαρίου 2014 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω έφεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και να δοθεί σε εμένα η 

εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου στην παραπάνω 

δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης, να ασκήσω πρόσθετους 

λόγους έφεσης με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, να 

καταθέσω προτάσεις και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να εξαφανιστεί η με 

αριθμό 104/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου».  

(Ακολουθεί η του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου ) 

 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 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/11167/22-2-2018  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνεται η   έφεση του Δήμου Ρόδου κατά της Αικατερίνης Κώτη του Μιχαήλ και της με αριθμό 

104/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

Β) Δίδεται  η  πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του δήμου Ρόδου, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, 

να παραστεί στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου στην παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά 

τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης, να ασκήσει πρόσθετους λόγους έφεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, να καταθέσει προτάσεις και γενικά 

να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να εξαφανιστεί η με αριθμό 104/2012 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o                                                                      Aπόφ. Αρ. 100 / 2018 (ΑΔΑ: 7816Ω1Ρ-ΜΒΓ)  

Έγκριση άσκησης ή μη ανακοπής από το Δήμο Ρόδου και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», διάθεση 

πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της ανακοπής και αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης και ανάθεση των επιδόσεων της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης σε δικαστικό 

επιμελητή. 

(Εισήγηση Νομική Υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/11545/23-2-2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Νομικής 

Υπηρεσίας   με αριθμ. πρωτ, 2/11545/23-2-2018, ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Άσκηση από το Δήμο Ρόδου ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», διάθεση πίστωσης για αμοιβή 

δικαστικού επιμελητή για επίδοση της ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ανάθεση των 

επιδόσεων της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης σε δικαστικό επιμελητή. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Κοσκινού του Δήμου Ρόδου στη θέση Αγία Βαρβάρα – Τσαϊρη (9ο χιλ Ρόδου Λίνδου), εξέδωσε σε 

βάρος της πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση ΙΑΛΥΣΟΥ 

IALYSSION» (ΑΦΜ 090048680) τη με αριθμό 1861/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Απόστολου Μπουσουλέγκα, Πρωτοδίκη, με βάση τα τιμολόγια 

που αναφέρονται σαυτήν, με την οποία υποχρεώθηκε η επιχείρηση αυτή να καταβάλει στην αιτούσα 

το ποσό των 12.021,31 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της παρόδου της 

διμήνου προθεσμίας από την έκδοση κάθε τιμολογίου, ως επίσης και το ποσό των 120 ευρώ για 

δικαστική δαπάνη.      

Την αμέσως παραπάνω διαταγή πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 6-2-2018 επιταγή προς 

εκτέλεση συνολικού ποσού 14.886,47 ευρώ η παραπάνω εταιρεία επέδωσε στις 7-2-2018 στο Δήμο 

Ρόδου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του οποίου κακώς παρέλαβαν αυτήν αφού δεν αφορούσε το Δήμο 

Ρόδου, στη συνέχεια δε η εταιρεία αυτή επέδωσε στο Δήμο Ρόδου στις 21-2-2018 το από 15-2-2018 

κατασχετήριο εις χείρας τρίτου ως δήθεν καθολικός διάδοχος της παραπάνω πρώην δημοτικής 

επιχείρησης, το οποίο προηγούμενα επέδωσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και στην Τράπεζα 

Πειραιώς, με το οποίο κατέσχεσε εις χείρας των Τραπεζών αυτών το ποσό των 14.886,47 ευρώ. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και του κατασχετηρίου πρέπει να ασκηθεί από το Δήμο Ρόδου ανακοπή 

και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής, λόγω του ότι ο Δήμος Ρόδου δεν 

είναι καθολικός διάδοχος της παραπάνω πρώην δημοτικής επιχείρησης, γιαυτό πρέπει να ληφθεί 

απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει και να δοθεί σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα για την άσκηση της 

ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης με το περιεχόμενο που κρίνω σκόπιμο για τα 

συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, ως επίσης για να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ή σε 

οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο στην δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά 

τη συζήτηση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής, να ασκήσω πρόσθετους λόγους ανακοπής με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, να καταθέσω 

προτάσεις και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να ακυρωθεί το παραπάνω 

κατασχετήριο και η διαδικασία γενικά της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου Ρόδου.  

Πρέπει επίσης να γίνει διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ ως αμοιβή του δικαστικού επιμελητή 

για τις επιδόσεις της ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης στην παραπάνω εταιρεία και τις 

παραπάνω Τράπεζες και να ανατεθεί η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στο 

δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Κων/νο Πούλιο». 

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 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/11545/23-2-2018  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται η άσκηση ανακοπής και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της  1861/2010 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Απόστολου Μπουσουλέγκα, 

Πρωτοδίκη, που εξέδωσε σε βάρος της πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 

Επιχείρηση ΙΑΛΥΣΟΥ IALYSSION» (ΑΦΜ 090048680) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
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«ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», λόγω του ότι ο Δήμος Ρόδου δεν είναι καθολικός διάδοχος 

της παραπάνω πρώην δημοτικής επιχείρησης, 

Β) Δίδεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του δήμου Ρόδου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο να ασκήσει  την ανωτέρω ανακοπή και την αίτηση αναστολής εκτέλεσης με 

το περιεχόμενο που κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, ως επίσης για να παραστεί 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο στην δικάσιμο που 

θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής, να 

ασκήσει πρόσθετους λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει  σκόπιμο για τα 

συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, να καταθέσει προτάσεις και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες με σκοπό να ακυρωθεί το παραπάνω κατασχετήριο και η διαδικασία γενικά της 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου Ρόδου. 

Γ) Η διάθεση της πίστωσης στον κωδικό 00-6116.0001 έγινε με την απόφαση 91/2018 της 

Οικονομικής Επιτροπής με Α.Δ.Α.:ΩΟΠ4Ω1Ρ-7ΛΨ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                                       Aπόφ. Αρ. 101 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΔΧΩ1Ρ-3ΡΓ)  

Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου – παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν.Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/10306/16-2-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Επιτροπής του 

διαγωνισμού   με αριθμ. πρωτ, 16/10306/16-2-2018, ως εξής:   

«Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου – παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο: « 

Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν.Ρόδου»  . 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού και παρακαλούμε για 

την απόφασή σας για την έγκρισής του. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

κ.Αλεξανδρου Μπεκιάρη) 

 

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ», (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 51394)» 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ημέρα Τετάρτη 31 του 

μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018  και ώρα 11:00 π.μ.(σύμφωνα με υπ’ αριθμόνΠρωτ. 2/106436 

/20.12.2017 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ρόδου) οι παρακάτω: 

1) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., , ως Πρόεδρος   

2) ΖαγοριανόςΚων/νος, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος, 

3) Αλαφάκης Ιωάννη; Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη παροχή 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 731/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την υπ’αρ. 732/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσίας«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ» και προβήκαμε στην 

διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

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

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 
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πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλ. έως  25-01-2017  και ώρα 15:00 οι οποίες ήταν : 

1. EΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

2. ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

3. Κ/ΞΙΑ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

4. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη :  

α)το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης που ορίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την 

παραδεκτή συµµετοχή τους στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, 

ποσού ίσου µε το δύο τοις εκατό (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 

23.994,00 € και το άρθρο2.4.2 της Διακήρυξης ότι «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.» 

β) ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, στις 31/01/2018 παρέλαβε όλους τους κατατεθειμένους έντυπους 

φακέλους των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε στις 30/1/2018 όπου διαπίστωσε ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες υπέβαλαν έντυπες προσφορές. 

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

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

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει για τον κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης. 

  Ο πρόεδρος της επιτροπής έστειλε επιστολές (2/6617/31-1-18/Εθνική Τράπεζα Ελλάδος , 2/6618/31-

1-18 /ΤΜΕΔΕ Ηρακλείου, 2/6620/31-1-18/ΤΜΕΔΕ Ρόδου και ηλεκτρονικό έλεγχο για την εγγυητική 

που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ Αθηνών) προς τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών περί της 

γνησιότητας αυτών και έλαβε θετικές απαντήσεις.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις και ύστερα από τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής 

Όπως προκύπτει από τα Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα (ΕΕΕΣ) που υπεβλήθησαν από τους 

συμμετέχοντες, πληρούνται από όλους τα απαιτούμενα κριτήρια σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης. 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Έχοντας κριθεί ως αποδεκτές για την συνεχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά τον έλεγχο των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής των προσφορών, στο παρόν στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών συμμετέχουν το σύνολο των τεσσάρων (4) Προσφορών που υποβλήθηκαν για το 

διαγωνισμό, ήτοι: 

(Α) Τεχνική Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

(Β) Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  

(Γ) Τεχνική Προσφορά της Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και  
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(Δ) Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Σύμφωνα με την ενότητα 2.4.3.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού: Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει 

να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ενότητες που θα αξιολογηθούν ως κριτήρια 

ανάθεσης της σύμβασης:  

1. Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα και με τα Παραρτήματα II, III 

και IV της παρούσας, με επισήμανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων και εισήγηση του 

τρόπου επίλυσής τους.   

Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια:  

• Πρόγραμμα Λειτουργίας του ΧΥΤΑ  

• Περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και δειγματοληψίας των εισερχόμενων απορριμμάτων 

και των διαδικασιών καταγραφής των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και υποδείγματα των σχετικών 

εγγράφων και εκθέσεων.  

• Περιγραφή εκτέλεσης εργασιών υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, υπολογισμός της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ που θα έχει καταναλωθεί μετά το πέρας της σύμβασης, περιγραφή της 

διαχείρισης κελιών.  

• Περιγραφή της σταδιακής αποκατάστασης του κυττάρου μέχρι τη λήξη της Σύμβασης.  

2. Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.   

3. Πρόγραμμα Συντήρησης για κάθε μηχάνημα, βασική μονάδα εξοπλισμού και εγκατάστασης, 

συνοδευόμενο από υποδείγματα των σχετικών εγγράφων και εκθέσεων. 

4. Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, κατ' ελάχιστον όσων αναφέρονται 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

5. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου, που να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

όσα αντίστοιχα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

6. Αναλυτικό Οργανόγραμμα με το προσωπικό για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας, όπου θα 

παρουσιάζονται τα προσόντα, η εμπειρία, τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών για κάθε θέση 

εργασίας. Επίσης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Προσωπικού.   

7. Τεχνική Πρόταση βάσει μελέτης για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των 

στραγγισμάτων   

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας 

βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου ορίζονται στην ενότητα 2.3.1 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και 

καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογούμενων Κριτηρίων αξιολόγησης 

Κριτήριο Περιγραφή Κριτηρίου 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Κ1 Πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης 20% 

Κ2 
Πληρότητα και αρτιότητα του Κανονισμού Λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ 
15% 

Κ3 Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Συντήρησης 10% 

Κ4 
Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών 
10% 

Κ5 
Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
20% 
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Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα 

όσα καθορίζονται σχετικώς στην ενότητα 2.3.1. της Διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα 

τα κριτήρια αξιολόγησης τους και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι καταγράφονται 

στον ανωτέρω Πίνακα Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογούμενων Κριτηρίων αξιολόγησης 

και τον τρόπο βαθμολόγησης, ο οποίος περιγράφεται ακολούθως : 

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.   

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές  προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή και ύστερα από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχειών 

των Τεχνικών προσφορών, εξετάζοντας τα ως προς την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων της 

διακήρυξης, ιδίως των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, έχοντας ως γνώμονα τα ορισμένα 

κριτήρια προχώρησε σε διαδοχικές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όλων 

των διαγωνιζομένων. 

(Α) Τεχνική Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ1: Πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου με τα 

υψόμετρα των διαμορφωμένων ταμπανιών, το τελικό υψόμετρο του απορριμματικού ανάγλυφου στο 

τέλος της σύμβασης, καθώς και σχέδια με την πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του 

χώρου ανά τρίμηνο. 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της σταδιακής ανάπτυξης του δικτύου βιοαερίου, με τα 

υψόμετρα των κατακόρυφων φρεατίων συλλογής του βιοαερίου, καθώς και σχέδιο της τελικής 

ανάπτυξης του δικτύου βιοαερίου έως το τέλος της σύμβασης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται σχεδόν άριστο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ2: Πληρότητα και αρτιότητα του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Παρατίθεται αναλυτικό Πρόγραμμα ελέγχων λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων και αντιμετώπισης των προβλημάτων κατά τη λειτουργία της. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται σχεδόν άριστο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Συντήρησης 

Παρατίθεται αναλυτικό Πρόγραμμα Συντήρησης για κάθε μηχάνημα, βασική μονάδα εξοπλισμού και 

εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, με αναφορά στο μοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

επιμέρους εξοπλισμού.   

Στο εξεταζόμενο τεύχος υπάρχει η δήλωση ότι : “Όσον αφορά στα μηχανήματα έργου που βρίσκονται 

στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση μη λειτουργίας οποιουδήποτε εξ’ 

Κ6 

Πληρότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου 

Οργανογράμματος προσωπικού καθώς και του 

προγράμματος εκπαίδευσης  

10% 

Κ7 
Τεχνική Πρόταση και τεκμηρίωση για την ελαχιστοποίηση 

του κόστους διαχείρισης των στραγγισμάτων 
15% 
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αυτών να το αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο μέσα σε 24 ώρες” και παρατίθενται Παράρτημα με  

τον εφεδρικό εξοπλισμό (τύποι, άδειες κυκλοφορίας και προσύμφωνα παραχώρησης), αντίστοιχο του 

κινητού εξοπλισμού του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, ο οποίος θα διατεθεί σε περίπτωση μη λειτουργίας των 

μηχανημάτων του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου.  

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του λογισμικού Προγράμματος Συντήρησης  OPUS/CMS, 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση όλου του εξοπλισμού. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται σχεδόν άριστο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ4: Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

Αναφορικά με τις ενέργειες αντιμετώπισης για το έκτακτο περιστατικό : “6. Αστοχία ζυγοπλάστιγγας 

ή/και συστήματος Η/Υ καταγραφής εισερχομένων φορτίων…”, γίνεται αναφορά σε εναλλακτικές 

εγκαταστάσεις ζύγισης γεφυροπλάστιγγας στο νησί της Ρόδου. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται πάρα πολύ καλό και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ5: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του λογισμικού διαχείρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων 

WBManager (Weight Bridge Manager), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ζυγίσεων 

των εισερχομένων στο ΧΥΤΑ απορριμμάτων. 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του λογισμικού Environmental Manager, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται σχεδόν άριστο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ6: Πληρότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου Οργανογράμματος 

προσωπικού καθώς και του προγράμματος εκπαίδευσης 

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που θα διατεθεί για τη Διαχείριση και Λειτουργία του ΧΥΤΑ 

Ν. Ρόδου υπερβαίνει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και προσφέρεται επιπλέον προσωπικό για όλες τις 

επιμέρους θέσεις του προσωπικού.   

Παρατίθεται πλήρης πίνακας του προσωπικού που θα διατεθεί για τη Διαχείριση και Λειτουργία του 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, με αναφορά σε ονοματεπώνυμο, καθήκοντα, προσόντα και εμπειρία για το σύνολο 

του προσωπικού.   

Παρατίθενται Υπεύθυνες Δηλώσεις, Βιογραφικά Σημειώματα, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικά 

προσόντα και άδειες απόδειξης των προσόντων για το σύνολο του προσωπικού που θα διατεθεί για τη 

Διαχείριση και Λειτουργία του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. 

Στο εξεταζόμενο τεύχος υπάρχει η δήλωση ότι :“Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή σοβαρών 

επεμβάσεων συντήρησης ο Πάροχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, σε οποιαδήποτε ημέρα και 

ώρα του 24ώρου, όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις σε τεχνικό προσωπικό και μέσα 

(συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) με στόχο την αποκατάσταση των λειτουργιών στον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο”. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται σχεδόν άριστο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ7: Τεχνική Πρόταση και τεκμηρίωση για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

διαχείρισης των στραγγισμάτων 

Παρατίθεται τεκμηριωμένη πρόταση μείωσης της ποσότητας των παραγόμενων στραγγισμάτων με 

απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να  μην επιτρέπεται η κατείσδυση των στραγγισμάτων 

στο σώμα των απορριμμάτων. 
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Προτείνεται η δημιουργία ταμιευτήρα για  την συλλογή των όμβριων υδάτων, στο βόρειο τμήμα της 

λεκάνης του ΧΥΤΑ, με κατασκευή ενός διαχωριστικού αναχώματος, επένδυση με υλικό κατάλληλης 

διαπερατότητας, και διαμόρφωση φρεατίου με υποβρύχια αντλία για την συλλογή και απομάκρυνση 

των ομβρίων  στην περιμετρική τάφρο συλλογής ομβρίωντου ΧΥΤΑ. 

Προτείνεται η κάλυψη τμήματος της επιφάνειας των απορριμματικών αποθέσεων, έκτασης περίπου 6 

στρεμμάτων, στα οποία δεν θα γίνονται εργασίες απόθεσης απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την 

διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων επί των επιφανειών του απορριμματικού  αναγλύφου, που θα 

οδηγεί τα όμβρια ύδατα σε συγκεκριμένα σημεία όπου με τη βοήθεια συλλεκτήριων αγωγών και 

αντλιών ομβρίων τα όμβρια θα απομακρύνονται προς την περιμετρική τάφρο ομβρίων του ΧΥΤΑ. 

Παρατίθεται έλεγχος της επάρκειας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων σε συνδυασμό 

με τη μειωμένη παραγωγή στραγγισμάτων, από τον οποίο προκύπτει ότι η υφιστάμενη ΜΕΣ επαρκεί 

για την επεξεργασία των μειωμένων ποσοτήτων στραγγισμάτων και  

τη διάθεσή τους για περιορισμένη άρδευση. Συμπληρωματικά προτείνεται η εγκατάσταση 

συστήματος απολύμανσης για την τήρηση των προδιαγραφών εκροής για περιορισμένη άρδευση. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται σχεδόν άριστο και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

(Β) Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ1: Πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου με τα 

υψόμετρα των διαμορφωμένων ταμπανιών το τελικό υψόμετρο του απορριμματικού ανάγλυφου στο 

τέλος της σύμβασης καθώς και σχέδια με την πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του 

χώρου ανά τρίμηνο.   

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται ικανοποιητικό και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ2: Πληρότητα και αρτιότητα του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Ο περιγραφόμενος Κανονισμός Λειτουργίας είναι σύμφωνος με τα αντίστοιχα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Συντήρησης 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του λογισμικού συντήρησης MMS (Maintenance 

Management System), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση όλου του εξοπλισμού. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται πολύ καλό και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ4: Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

Η περιγραφόμενη Μεθοδολογία και το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, περιλαμβάνει 

όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ5: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

Παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή του λογισμικού Environmental Manager, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται πολύ καλό και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης  Κ6:Πληρότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου Οργανογράμματος 

προσωπικού καθώς και του προγράμματος εκπαίδευσης 
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Στο εξεταζόμενο τεύχος παρουσιάζεται Αναλυτικό Οργανόγραμμα με τα προσόντα, την εμπειρία, τα 

καθήκοντα και την κατανομή ευθυνών για το σύνολο του προσωπικού, το οποίο θα απασχοληθεί στο 

ΧΥΤΑ.  

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ7: Τεχνική Πρόταση και τεκμηρίωση για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

διαχείρισης των στραγγισμάτων 

Παρατίθεται τεκμηριωμένη πρόταση ελαχιστοποίησης του κόστους διαχείρισης των στραγγισμάτων. 

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλιοστασίου ομβρίων στον ανάντι αναβαθμό από αυτόν του μετώπου 

εργασίας, το οποίο σε συνδυασμό με τη δημιουργία κατάλληλων κλίσεων, απομακρύνει τα όμβρια 

έξω από την λεκάνη του ΧΥΤΑ και προς την παρακείμενη περιμετρικά της λεκάνης τάφρο ομβρίων.  

Προτείνεται η χρήση κατάλληλης μεμβράνης,  επιφανείας 4,2 στρ, έτσι ώστε το μέτωπο εργασίας 

εντός του απορριμματικού ανάγλυφου να θεωρείται «ενδιάμεσο» (δηλ. προσωρινά «κλειστό»). 

Η πρόταση τοποθέτησης μονάδας αντίστροφης όσμωσης  (RO), ή εναλλακτικά φίλτρων ενεργού 

άνθρακα, ή εναλλακτικά Φυσικοχημική επεξεργασία (κροκίδωση  -  συσσωμάτωση  -καθίζηση), έτσι 

ώστε η έξοδος να μπορεί να οδηγείται είτε προς άρδευση είτε ακόμη και προς απόρριψη στο φυσικό 

αποδέκτη, δεν συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών 

έργων που θα απαιτηθούν και εξέταση της επάρκειας αυτών.  

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται πολύ καλό και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

(Γ) Τεχνική Προσφορά της Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ1: Πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ, ενότητα 1.1.4. Εργασίες 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων  : “…Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση 

των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι : 

1. Η γνώση της ποσότητας, της ποιότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών των αποδεκτών 

αποβλήτων.  

2. Η πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου. 

Για το λόγο αυτό, ο Πάροχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ συγκεκριμένο 

σχέδιο για την ανάπτυξη του χώρου ταφής, δηλαδή τον τρόπο που θα γίνει η πλήρωση του χώρου με 

τα διατιθέμενα απορρίμματα. Στόχος του σχεδίου θα είναι η μεγιστοποίηση της χωρητικότητας του 

κυττάρου ταφής” 

Στο εξεταζόμενο τεύχος δεν υπάρχει περιγραφή και δεν παρατίθενται σχέδια της διαχρονικής εξέλιξης 

πλήρωσης του χώρου, με τα υψόμετρα των διαμορφωμένων ταμπανιών ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, 

καθώς και το τελικό υψόμετρο του απορριμματικού ανάγλυφου στο τέλος της σύμβασης.  

Οι περιγραφόμενες Φάσεις Κάλυψης αναφέρονται σε άλλο ΧΥΤΑ και δεν ανταποκρίνονται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου.  

Συγκεκριμένα, στη σελ. 33 του εξεταζόμενου τεύχους, αναφέρεται :”α) Προσωρινή κάλυψη: 

Προσωρινή σφράγιση θα τοποθετηθεί στην επιφάνεια της Α’ φάσης η οποία βρίσκεται προς την 

πλευρά της φάσης Β και η οποία θα καλυφθεί μελλοντικά με απορρίμματα αφού αποτελεί το τμήμα 

συναρμογής των δύο φάσεων λειτουργίας του συνολικού χώρου…” 

H προτεινόμενη τελική κάλυψη του κυττάρου δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ του 

έργου. 

Συγκεκριμένα, στη σελ. 35 του εξεταζόμενου τεύχους, αναφέρεται : 

” 4.4.2.4  ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ …Η στρώση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού θα 

αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό, πάχους 0,50m και διαπερατότητας Κ≤1x10-9 m/s...  
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4.4.2.5  ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ …Η στρώση αυτή έχει πάχος 0,5m…. 

4.4.2.7  ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ …Η στρώση αυτή θα έχει ελάχιστο πάχος 1,0 m…” 

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του έργου, ενότητα 10. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  

“ Επί της στρώσης εξομάλυνσης τοποθετείται συμπυκνωμένη αργιλική στρώση ελάχιστου πάχους 30 

cm… 

…Εν συνεχεία θα κατασκευαστεί στρώση αποστράγγισης από αμμοχαλικώδες υλικό ελάχιστου 

πάχους 30cm… 

…Τέλος ακολουθεί στρώση από φυτόχωμα πάχους 0,5-1,0m…” 

Το εξεταζόμενο τεύχος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ2: Πληρότητα και αρτιότητα του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Ο περιγραφόμενος Κανονισμός Λειτουργίας είναι σύμφωνος με τα αντίστοιχα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Συντήρησης 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Συντήρησης είναι σύμφωνο με τα αντίστοιχα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, συνοδευόμενο από υποδείγματα των σχετικών εγγράφων. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ4: Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

Η περιγραφόμενη Μεθοδολογία και το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, περιλαμβάνει 

όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ5: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου περιλαμβάνει όσα 

αντίστοιχα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης  Κ6 :Πληρότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου Οργανογράμματος 

προσωπικού καθώς και του προγράμματος εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενότητα 2.4.3.2: “Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να 

περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ενότητες που θα αξιολογηθούν ως κριτήρια ανάθεσης 

της σύμβασης:… 6. Αναλυτικό Οργανόγραμμα με το προσωπικό για την παροχή της ζητούμενης 

υπηρεσίας, όπου θα παρουσιάζονται τα προσόντα, η εμπειρία, τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών 

για κάθε θέση εργασίας…”  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ, ενότητα 1.1.4. Εργασίες 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : “…Ο χειριστής μηχανήματος 

έργου εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των 

μηχανημάτων και την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται με αυτά. Θα πρέπει να έχει κατάλληλη 

Άδεια Εργοδηγού-Χειριστή Μηχανήματος Έργου για το αντίστοιχο μηχάνημα που χειρίζεται… 

…Ο τεχνίτης-συντηρητής Η/Μ έργων είναι υπεύθυνος για την προληπτική και έκτακτη συντήρηση 

του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να έχει κατάλληλη ειδίκευση ηλεκτρολόγου ή 

υδραυλικού και σχετική εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις…” 

Στο εξεταζόμενο τεύχος δεν υπάρχει καμία αναφορά στα προσόντα και την εμπειρία που θα έχουν οι 

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και ο Τεχνίτης Συντηρητής Η/Μ έργων.  

Το εξεταζόμενο τεύχος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
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Κριτήριο Αξιολόγησης Κ7: Τεχνική Πρόταση και τεκμηρίωση για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

διαχείρισης των στραγγισμάτων 

Η Τεχνικές Προτάσεις για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των στραγγισμάτων είναι 

αποδεκτές. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

(Δ) Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ1: Πληρότητα και αρτιότητα της Τεχνικής Έκθεσης 

Παρατίθεται σχέδια με την πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου ανά έτος, με τα 

υψόμετρα των διαμορφωμένων ταμπανιών έως το τέλος της σύμβασης.   

Το εξεταζόμενο τεύχος κρίνεται ικανοποιητικό και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ2: Πληρότητα και αρτιότητα του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

Ο περιγραφόμενος Κανονισμός Λειτουργίας είναι σύμφωνος με τα αντίστοιχα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Συντήρησης 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Συντήρησης είναι σύμφωνο με τα αντίστοιχα αναφερόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, συνοδευόμενο από υποδείγματα των σχετικών εγγράφων. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ4: Μεθοδολογία και Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών 

Η περιγραφόμενη Μεθοδολογία και το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, περιλαμβάνει 

όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ5: Πληρότητα και αρτιότητα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του έργου περιλαμβάνει όσα 

αντίστοιχα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης  Κ6: Πληρότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου Οργανογράμματος 

προσωπικού καθώς και του προγράμματος εκπαίδευσης 

Στο εξεταζόμενο τεύχος παρουσιάζεται Αναλυτικό Οργανόγραμμα με την κατανομή ευθυνών του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΧΥΤΑ και πίνακας με τα προσόντα και την εμπειρία που θα 

διαθέτει.  

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ7: Τεχνική Πρόταση και τεκμηρίωση για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

διαχείρισης των στραγγισμάτων 

Η Τεχνικές Προτάσεις για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των στραγγισμάτων είναι 

αποδεκτές. 

Το εξεταζόμενο τεύχος καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Γενική Βαθμολογία Τεχνικών Προσφορών 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού αποφασίζει να βαθμολογήσει τις τεχνικές 

προσφορές των διαγωνιζομένων: 
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(Α) Τεχνική Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

(Β) Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

(Γ) Τεχνική Προσφορά της Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και  

(Δ) Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

ως ακολούθως : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κριτήριο Περιγραφή Κριτηρίου 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Τεχνική 

Προσφορά 

(Α) 

Τεχνική 

Προσφορά(

Β) 

Τεχνική 

Προσφορά

(Γ) 

Τεχνική 

Προσφορά

(Δ) 

Κ1 
Πληρότητα και αρτιότητα 

της Τεχνικής Έκθεσης 
20% 118 105 80 102 

Κ2 

Πληρότητα και αρτιότητα 

του Κανονισμού 

Λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

15% 117 100 100 100 

Κ3 

Πληρότητα και αρτιότητα 

του Προγράμματος 

Συντήρησης 

10% 118 108 100 100 

Κ4 

Μεθοδολογία και Σχέδιο 

αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών 

10% 115 100 100 100 

Κ5 

Πληρότητα και αρτιότητα 

του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης 

20% 117 108 100 100 

Κ6 

Πληρότητα και αρτιότητα 

του προτεινόμενου 

Οργανογράμματος 

προσωπικού καθώς και 

του προγράμματος 

εκπαίδευσης  

10% 118 100 95 100 

Κ7 

Τεχνική Πρόταση και 

τεκμηρίωση για την 

ελαχιστοποίηση του 

κόστους διαχείρισης των 

στραγγισμάτων 

15% 118 108 100 100 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
117,35 107,65 95,40 100,40 

 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ της κάθε τεχνικής προσφοράς υπολογίστηκε με βάση τον τύπο  ΣΤΠ = 

σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +... + σ6*Κ6+ σ7*Κ7 , σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.2 της Διακήρυξης. 
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  Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συνολικά εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν, η Επιτροπή ομόφωνα 

Εισηγείται 

Α. Την αποδοχή της συμμετοχής στη συνέχεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας των υποβληθεισών 

Προσφορών: 

(Α) της Ένωσης Εταιρειών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

(Β) της Εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

(Δ) της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

δεδομένου ότι :  

πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει η Προκήρυξη ως προς την αποδοχή των Τεχνικών Προσφορών τους  

 

Β. Την απόρριψη της συμμετοχής στη συνέχεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας της υποβληθείσας 

Προσφοράς : 

(Γ) της Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  

δεδομένου ότι :  

Δεν πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η Προκήρυξη ως προς την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς  

Οι διαπιστωθείσες ελλείψεις της Τεχνικής Προσφοράς συνιστούν ουσιώδεις αποκλίσεις από την 

πλήρη κάλυψη των Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την έννοια που καθορίζεται στο προαναφερθέν 

στοιχείο της διακήρυξης και για το λόγο αυτό συνιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 16/02/2018 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα».  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

  

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 εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 16/10306/16-2-2018  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής τους διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου – 

παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν.ΡΟΔΟΥ»   

Β. Αποδέχεται  τη συμμετοχή στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των υποβληθεισών 

προσφορών: 

(Α) της Ένωσης Εταιρειών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

(Β) της Εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

(Δ) της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 

δεδομένου ότι : πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει η Προκήρυξη ως προς την αποδοχή των Τεχνικών 

Προσφορών τους  

Γ. Απορρίπτει τη συμμετοχή στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας της υποβληθείσας 

προσφοράς: 

(Γ) της Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  
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δεδομένου ότι : Δεν πληροί τις απαιτήσεις που θέτει η Προκήρυξη ως προς την αποδοχή της Τεχνικής 

Προσφοράς  

Οι διαπιστωθείσες ελλείψεις της Τεχνικής Προσφοράς συνιστούν ουσιώδεις αποκλίσεις από την 

πλήρη κάλυψη των Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την έννοια που καθορίζεται στο προαναφερθέν 

στοιχείο της διακήρυξης και για το λόγο αυτό συνιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12o                                                                Aπόφ. Αρ. 102 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΒΗ7Ω1Ρ-26Κ)  

  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Ανάδειξη Παλαιού Ιταλικού Κτιρίου σε Πολιτιστικό κέντρο Κατταβιάς»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/11106/22-2-2018) 

 

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

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  με αριθμ. πρωτ, 2/11106/22-2-2018, ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του 

έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»    

 

   Το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»  προϋπολογισμού 420.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην 

αποκατάσταση και μετατροπή παλαιού ιταλικού κτίσματος που βρίσκεται στον οικισμό Κατταβιάς σε 

πολιτιστικό κέντρο 

 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α.  30-7331.0024, με πίστωση   150.000  ευρώ για το έτος 2018 και με χρηματοδότηση από 

την ΔΕΗ Α.Ε. 

   Με την υπ’ αριθμ. 879/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου 

και ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από ανοικτό   διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 85/3-1-2018 και ΑΔΑ 635ΑΩ1Ρ-Η2Ρ 

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 150.000,00  ευρώ για το έτος 2018 και έχοντας 

υπόψη την παρ. 1 Ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» 

, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων 

τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.              

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας της Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου 

Άννας) 

 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 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ. πρωτ. 2/11106/22-2-

2018  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την κατάρτιση των όρων για τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου    «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» ως κάτωθι:    
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 

 
lxxxii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ  

(CPV: 45453000-7) 

 

Εκτιμώμενης αξίας  338.709,68 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1         Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 - ΡΟΔΟΣ  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241 0 38077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Φωτίου Αναστάσιος, Λουκά Σεβαστή 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ    

1.5.1.1.1.1.1.1.1 ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν.    ΑΙΓΑΙΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

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

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

στον ανάδοχο. 

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

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

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
lxxxiii

 ή στον ανάδοχο τα 

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

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

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

  

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

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
lxxxiv

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το υπόδειγμα ….
lxxxv

 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

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

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
lxxxvi

 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


139 

 

www.rhodes.gr  lxxxvii  lxxxviii
 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
lxxxix 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …/…/…
xc

 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 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 τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

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

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
xci

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
xcii

 

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . xciii 

 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
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4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
xciv

  τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
xcv

. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xcvi

 

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
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Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον 

απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
xcvii

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
xcviii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

 

4.3 Ενστάσεις
xcix

 

 

4.3.1 Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 

κατά της διακήρυξης υποβάλλεται  σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών
c
. 

 

4.3.2 Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η 

αναθέτουσα αρχή αποφασιζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και 

ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του 

παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.  

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

4.3.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού  600,00 ευρώ
ci
. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
cii
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.   Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

      Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
ciii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
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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»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», μόνο για συγχρηματοδοτούμενα έργα από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 
civ

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cv

 

- 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», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cvi

 

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

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 

με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 

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

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

Ν.3414/2005’’, cvii, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

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

εξωχώριες εταιρίες”.
 
 

 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cviii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το με αρ. πρ. 2/95324/2015 

συμφωνητικό χορηγίας με ΚΑΕ 30-7331.0024.
cix

  

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cx

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή
cxi

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
cxii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 85/3-1-2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 150.000.00€ (και για 

το έτος 2019 270.000,00€)  και με αρ.  ......... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
cxiii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ». 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
cxiv

  338.709,68 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 249.571,02 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 44.922,78 

Απρόβλεπτα
cxv

 (ποσοστού επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

44.174,07, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.  

 

.............................................................
cxvi

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 41,81 σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ . 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ, ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

 

11.3.      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
        Το έργο αφορά στην επισκευή κτίσματος στον οικισμό Κατταβιάς της Ρόδου και την 

μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο. Το κτίσμα είναι ισόγειο με μέγιστο ύψος 5.50 μ και εμβαδόν 

225 μ
2
. Προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

- Αποκατάσταση της αρχικής μορφής της πρόσοψης και όλων των όψεων του κτηρίου 

σύμφωνα με τα σχέδια 

- Ενίσχυση τοιχοποιιών , οροφών, δωμάτων και επιχρισμάτων (όπου απαιτηθεί) 

- Εγκατάσταση Η/Μ 

- Καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών 

- Αρμολόγημα και κατασκευή επιχρισμάτων 

- Επισκευή ή ανακατασκευή Μονώσεων 

- Τοποθέτηση υποστρωμάτων, δαπέδων και επενδύσεων 

- Τοποθέτηση δαπέδων και ψευδοροφών, συντήρηση υφισταμένων δαπέδων (προστώου) 

και κλιμάκων. 

- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και ρουμπινετερίας 

- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και ξυλουργικών (κουφώματα, ερμάρια κλπ) σύμφωνα με τα 

σχέδια 

- Συντήρηση ή αντικατ΄σταση ξυλουργικών και επικαλύψεων (σκίαστρο προστώου) 

- Προσαρμογή χώρων στις νέες χρήσεις (κουφώματα, εγκαταστάσεις) σύμφωνα με τα 

σχέδια 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με το σχέδιο 

- Μονώσεις δώματος 
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    Προβλέπεται στο ΝΔ τμήμα του κτηρίου η καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών σύμφωνα με τα  

σχέδια , με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου πολυχώρου πολλαπλών χρήσεων. Η ΒΔ αίθουσα 

διαμορφώνεται ως χώρος προβολής, με επιπλέον ανεξάρτητη είσοδο η οποία θα λειτουργεί και ως 

είσοδος Αμεα και ως έξοδος κινδύνου του κτηρίου. 

    Στο ΝΑ τμήμα τοποθετούνται χώροι γραφείων και κουζίνας, ενώ στο ΒΑ χώροι υγιεινής (και 

για ΑΜΕΑ με εξωτερική είσοδο), καθώς και λεβητοστάσιο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι διαχωρίζονται 

σε εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους σύμφωνα με τα σχέδια. 

    Δεν θα γίνει καμία μετατροπή στη μορφολογία του κτηρίου εκτός της εξωτερικής όψης που θα 

ακολουθήσει την αρχική ιταλική όψη με τα τέσσερα τοξωτά ανοίγματα. 

    Προβλέπεται ψύξη – θέρμανση σύμφωνα με τη μελέτη 

    Η επιλογή των υλικών και το είδος των επεμβάσεων, αφορούν σε ένα κτήριο με όλες τις 

σύγχρονες προδιαγραφές, ενεργειακά προηγμένο.     

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
cxvii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
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13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
cxviii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cxix

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.774,19 ευρώ. 
cxx

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (Δήμος Ρόδου) προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 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.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 
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15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
cxxi

. 

1.  
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

cxxii
 

 

16.1 ΔΕΝ 
cxxiii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
cxxiv

 

 

16.2     ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 

 

 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

 
 

 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
cxxv

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. cxxvi  

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
cxxvii

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cxxviii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
cxxix

 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών
cxxx

, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
cxxxi

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr), 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποcxxxii, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 cxxxiii

 που 

δραστηριοποιούνται  σε έργα Οικοδομικά  - 
cxxxiv

  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cxxxv,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
cxxxvi

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
cxxxvii

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
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την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
cxxxviii

. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
cxxxix

( όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται cxlη παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cxli

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)
 cxlii 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
cxliii

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
cxliv  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 cxlv

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
cxlvi

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cxlvii  

Σύμφωνα με το άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του Ν.3669/2008 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cxlviii  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cxlix

 

.................................... 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
cl
  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Η εκτέλεση των ......
cli

 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 

ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
clii

 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
cliii

. 

 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 



157 

 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
cliv

. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
clv

  του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
clvi

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
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(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
clvii 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
clviii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
clix

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
clx

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
clxi

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
clxii

.  

 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 
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Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
clxiii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
clxiv

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
clxv

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
clxvi

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών
.
 [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 

το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 

κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 

τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την 

υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 

μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 

των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 

της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 

τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
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αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 

μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
 
. 

 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
clxvii

 στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά –Α2 τάξης και άνω- 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
clxviii

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
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Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 

κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 clxix
 ανάλογα με την 

τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
clxx

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
clxxi

: 
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- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clxxii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
clxxiii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

  

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
clxxiv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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25.3. .................................................................... 
clxxv

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 879/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                                      Aπόφ. Αρ. 103 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΠΧ1Ω1Ρ-Ε5Ι)  

Έγκριση Φακέλου  Μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης  συνοπτικού διαγωνισμού για 

την ανάθεση της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΕΠΑΥΛΗ», προϋπολογισμού 13.451,64 €  χωρίς Φ.Π.Α. ή 16.680,03€  με ΦΠΑ 24%. 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ. πρωτ.: 2/11375/22-2-2018) 

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

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  με αριθμ. πρωτ, 2/11375/22-2-2018, ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Φακέλου μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για 

την ανάθεση της μελέτης : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΕΠΑΥΛΗ»    

 

   Η μελέτη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ»  

προεκτιμώμενης αμοιβής 16.680,03  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην ανάθεση 

της γεωτεχνικής μελέτης στην περιοχή του κτιρίου της Ροδιακής Έπαυλης.  

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α.  70-7411.0003, με πίστωση   17.000  ευρώ για το έτος 2018 και με χρηματοδότηση από 

Ίδιους Πόρους. 

Ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στη συντήρηση - επισκευή του κτιρίου της Ροδιακής 

Έπαυλης, συντάσσοντας μελέτη η οποία,  προϋποθέτει την εκπόνηση εδαφοτεχνικής έρευνας- μελέτης 

για τη διερεύνηση των αιτίων των καθιζήσεων και για την εκτίμηση εδαφικών παραμέτρων και της 

φέρουσας ικανότητας του εδάφους που θα βασίζονται σε κατάλληλες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις 

επί τόπου και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές. Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν 

διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την εκπόνησή τους και την αναγκαία υλικοτεχνική 

υποδομή για τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωτρήσεων και των εργαστηριακών ελέγχων, η δε 

ανάθεσή τους με διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 θεωρείται επιβεβλημένη. 

 

   Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 496/26-1-2018 και ΑΔΑ Ω00ΝΩ1Ρ-ΔΜΞ 

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 16.681,00  ευρώ για το έτος 2018 και έχοντας υπόψη 

την παρ. 1 Ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σας διαβιβάζουμε το Φάκελο και τα Τεύχη της μελέτης 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ», όπως συντάχθηκαν από 
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την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα πρότυπα Τεύχη για σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων κατά το άρθρο 

117  του Ν.4412/2016 και παρακαλούμε για: 

1.   Την έγκριση του Συμβατικών Τευχών και του Φακέλου της Μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ»   όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 

θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, προϋπολογισμού 13.451,64 €  

χωρίς Φ.Π.Α. ή 16.680,03€  με ΦΠΑ 24%  τα οποία περιλαμβάνουν:  

   Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  με τα Προσαρτήματά της 

         Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

         Συγγραφή Υποχρεώσεων 

         Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων   

         Τεύχος Σκοπιμότητας Έργου 

         Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών 

         Τεύχος Προεκτιμώμενης  Αµοιβής 

2. Την έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 

4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης: « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ»  , όπου κριτήριο επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει τιμής, των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας της Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου 

Άννας) 

 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 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ. πρωτ. 2/11375/22-2-

2018  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Την έγκριση του Συμβατικών Τευχών και του Φακέλου της Μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ»   όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 

και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, προϋπολογισμού 

13.451,64 €  χωρίς Φ.Π.Α. ή 16.680,03€  με ΦΠΑ 24%  τα οποία περιλαμβάνουν:  

 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  με τα Προσαρτήματά της 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων   

 Τεύχος Σκοπιμότητας Έργου 

 Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών 

 Τεύχος Προεκτιμώμενης  Αµοιβής, όπως παρακάτω: 
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ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Για την ανάθεση της μελέτης: 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ 

CPV: 71351100-4 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ..............................................................    

1.1 Γενικά...................................................................................................  2 

2.1 Τεχνική περιγραφή..................................................................................   

 

3. ΤΕΥΧΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ...............................................................   

3.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας ανάθεσης του έργου...........................................    

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ....................................................    

4.1 Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών-μελετών................................................    

4.2 Χρονοδιάγραμμα.....................................................................................   

4.3 Παραδοτέα.............................................................................................   

 

5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ......................................................    

5.1 Σχετική νομοθεσία..................................................................................    

5.2 Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής εργασιών γεωτεχνικών ερευνών    

5.3 Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών...........................................   

5.4 Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης...................................................  

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να προχωρήσει στην συντήρηση - επισκευή του κτιρίου της Ροδιακής 

Έπαυλης, η κατάσταση του οποίου όπως εμφανίζεται σήμερα προβάλλει την ανάγκη να ληφθούν 

εγκαίρως μέτρα για τη διάσωσή του. Η παρουσία έντονων καθιζήσεων στο δάπεδο του 

αναγνωστηρίου στη Δυτική πλευρά του κτιρίου, καθώς και η παρουσία ρωγμών σε πολλά σημεία, 

αλλά κυρίως σε υπέρθυρα απαιτούν την διερεύνηση για τα αίτια τους και μελέτη για την επίλυση 

του προβλήματος. Η μελέτη προϋποθέτει την εκπόνηση εδαφοτεχνικής έρευνας- μελέτης με 

προτάσεις για τυχόν επεμβάσεις στη θεμελίωση που θα βασίζονται σε δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις επί τόπου και εργαστηριακές μετρήσεις 

Σκοπός της προκηρυσσόμενης γεωτεχνικής έρευνας- μελέτης είναι η εκτίμηση της κατηγορίας 

εδάφους από πλευράς σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό 

κανονισμό και τον Ευρωκώδικα 8, καθώς η εκτίμηση των εδαφικών παραμέτρων που χρειάζονται 

για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και του δείκτη εδάφους.  



167 

 

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τμήμα του κτιρίου, στη σημερινή του χρήση, αποτελεί χώρους γραφείων του Δήμου ενώ μεγάλο 

τμήμα του στο ισόγειο χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη.   

Θεωρώντας ότι το έδαφος  είναι κατηγορίας Γ, ως δυσμενέστερη επιλογή, (ο προσδιορισμός του 

οποίου είναι αντικείμενο της ανατεθείσας μελέτης-έρευνας) σύμφωνα με τον Ελληνικό 

Αντισεισμικό κανονισμό και τον Ευρωκώδικα 8, για κατηγορία κτιρίου σπουδαιότητας Σ2 σε 

ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα–μελέτη που βασίζεται σε μία 

τουλάχιστον δειγματοληπτική γεώτρηση με επί τόπου εργαστηριακές μετρήσεις και 

εργαστηριακές δοκιμές.  

Το πρόγραμμα των ερευνητικών γεωτρήσεων που προτείνεται αφορά την εκτέλεση ενδεικτικά 

δύο (2) γεωτρήσεων διαμετρικά του κτιρίου, βάθους 10μ και 12μ περίπου, καθώς και τις 

απαιτούμενες μετρήσεις επί τόπου κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων αλλά και τις απαιτούμενες 

αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές. 

 

  2.                                    ΤΕΥΧΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

2.1                                 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας ανάθεσης του έργου 

Ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να προχωρήσει στην συντήρηση - επισκευή του κτιρίου της Ροδιακής 

Έπαυλης, η κατάσταση του οποίου όπως εμφανίζεται σήμερα προβάλλει την ανάγκη να ληφθούν 

εγκαίρως μέτρα για τη διάσωσή του. Η μελέτη για τα αίτια των παρατηρούμενων καθιζήσεων,  

προϋποθέτει την εκπόνηση εδαφοτεχνικής έρευνας- μελέτης με προτάσεις για τυχόν επεμβάσεις 

στη θεμελίωση που θα βασίζονται σε δειγματοληπτικές γεωτρήσεις επί τόπου και εργαστηριακές 

μετρήσεις και δοκιμές. Συνεπώς οι προκηρυσσόμενη γεωτεχνική μελέτη - έρευνα είναι 

απαραίτητη για τη μελέτη και εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση του εν 

λόγω κτιρίου. Η δε ανάθεσή τους με διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 θεωρείται 

επιβεβλημένη δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν διαθέτουν την εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία για την εκπόνησή τους και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για τη διενέργεια 

των απαιτούμενων γεωτρήσεων και των εργαστηριακών ελέγχων. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών- μελετών 

Οι γεωτεχνικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

1) Τις γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-83), ΦΕΚ 363/Β΄/24-6-

1983 

-  Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος 

-  Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση 

-  Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας 

μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ  

Επιτόπου δοκιμές  

- Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST)  

2)  Τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Εργαστηριακών 

Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105-86), ΦΕΚ 955/Β΄/31-12-1986 Δοκιμές κατάταξης 

-  Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές 

-  Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των εδαφικών στρώσεων, όπως ορίου υδαρότητας, ορίου 

πλαστικότητας, δείκτη πλαστικότητας κλπ, 

- Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών 
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Δοκιμές εδαφομηχανικής  

-  Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης  

3) την Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας που παρουσιάζει όλες τις εκτελούμενες εργασίες 

γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθριες και εργαστηριακές) και τα αποτελέσματα αυτών 

4) την Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών με αντικείμενο την αξιολόγηση και 

ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας  

 

3.2 Χρονοδιάγραμμα 

Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί σε ένα στάδιο και η προθεσμία εκπόνησής της ορίζεται 

σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η τελική παραλαβή της 

μελέτης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή της. 

3.3 Παραδοτέα 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β΄/20.07.2017) 

Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών “Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)”, η οποία περιγράφει και το 

ελάχιστο περιεχόμενο αυτών, θα παραδοθεί Τεύχος 

Τεχνικής Έκθεσης που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

• Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας 

• Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης θα παραδοθούν εις τριπλούν σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα και σε 

ηλεκτρονική μορφή (τεύχη σε αρχεία μορφής .doc, .xls και σχέδια .dwg, καθώς και σε .pdf) για να 

είναι δυνατή η ανάγνωση, επεξεργασία και αναπαραγωγή αυτών από την Υπηρεσία μέσα από τα 

ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα και τα ανάλογα εκτυπωτικά συστήματα που διαθέτει. 

 

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

4.1 Σχετική νομοθεσία 

Ο υπολογισμός της αμοιβής για τη σύνταξη των εν λόγω ερευνών γίνεται βάσει των διατάξεων 

της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β΄/20.07.2017) Απόφασης Υπ. 

Υποδομών & Μεταφορών “Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 

δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)” και πιο συγκεκριμένα κατά τα άρθρα: 

1) Κεφάλαιο Θ: Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου- Εργαστηριακές δοκιμές 

 1.1)Άρθρο ΓΤΕ.1 Εργασίες Υπαίθρου 

 1.2) Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές Δοκιμές 

2) Κεφάλαιο Ι: Γεωτεχνικές Μελέτες 

 2.1) Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών, 1.3 

Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 

Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ) Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής 

Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την 

αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής τκ έχει 

τιμή : 

τκ=1,203 για το έτος 2017. 
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4.2 Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής εργασιών γεωτεχνικών ερευνών 

 

 
Α/Α Άρθρο Περιγραφή Μονάδα Επιμέρους 

άρθρα 

Τιμή 

μονάδας 

€ 

Ποσότητα Δαπάνη 

€ 

Άρθρο ΓΤΕ.1   Εργασίες υπαίθρου 

   1 ΓΤΕ.1.1. Εισκόμιση και 

αποκόμιση 

γεωτρητικού 

συγκροτήματος 

Τεμ. α. οδική 

μεταφορά 

(Τ=30 χλμ 

1.300,00+(7,5

*Τ) = 

1.300,00+(7,5

*30)= 

1.525,00 

1 1.525,00 

   2 ΓΤΕ.1.2. Μετακίνηση 

γεωτρητικού 

συγκροτήματος από 

τη θέση γεωτρήσεως 

σε άλλη θέση 

(Άρθρο 2.2 Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

ώρα  85 6 510,00 

   3 ΓΤΕ.1.5. Περιστροφικές 

γεωτρήσεις σε 

σχηματισμούς 

αργίλων, ιλύος, 

άμμου, βράχων 

σκληρότητας μέχρι 

και 4 ΜΟΗS κλπ. 

μ.μ. α. 0-20 μ. 180 22 3.960,00 

   4 ΓΤΕ.1.19 Δειγματοληψία εν 

ξηρώ (φραγμός) σε 

μέτρο μήκους 

περιστροφικής 

γεώτρησης του 

άρθρου ΓΤΕ.1.1.5 

μ.μ. α. 0-20 μ. 54 22 1.188,00 

   5 ΓΤΕ.1.19 Δοκιμή διεισδύσεως 

(STANDARD 

PENETRATION 

TEST) 

Τεμ.  44 6 264,00 

Σύνολο Α  Εργασίες υπαίθρου  7.447,00 

 

Άρθρο ΓΤΕ.2   Εργαστηριακές Δοκιμές 

   6 ΓΤΕ.2.1. Προπαρασκευή σε 

ξηρή κατάσταση 

δειγμάτων εδάφους 

για εργαστηριακές 

δοκιμές 

ώρα  13 8 104,00 

  7 ΓΤΕ.2.3. Προσδιορισμός 

φαινόμενου βάρους 

συνεκτικών υλικών 

Τεμ.  26 8 208,00 

   8 ΓΤΕ.2.5. Προσδιορισμός 

ορίου υδαρότητας, 

ορίου πλαστικότητας 

και δείκτη 

πλαστικότητας 

Τεμ.  39 8 312,00 

   9 ΓΤΕ.2.6. Προσδιορισμός 

κοκκομετρικής 

αναλύσεως 

λεπτόκοκκων και 

χονδρόκοκκων, 

αδρανών υλικών 

Τεμ.  39 8 312,00 

   10 ΓΤΕ.2.14 Δοκιμή 

ανεμπόδιστης θλίψης 

Τεμ.  36 2 72,00 

Σύνολο Β  Εργαστηριακές δοκιμές  1.008
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,00 

  

Άθροισμα Α+Β= 8.455

,00 

Για τκ=1,203 η αμοιβή των γεωτεχνικών ερευνών είναι Γ=τκ x (Α+Β)    

Σύνολο αμοιβής γεωτεχνικών ερευνών Γ=  10.17

1,37 

4.3 Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών 

Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών. 

ΓΜΕ.1.3  Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών και Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών 

Ερευνών  

Σ(Φ)= 15%*Γ (€)      15%*10.171,37 = 1.525,71€ 

4.4  Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους προεκτιμώμενων 

αμοιβών (εργασιών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8α του άρ. 53 του Ν.4412/2016 επιβάλλεται η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 

απρόβλεπτων δαπανών ίσων με το 15% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Αμοιβή γεωτεχνικών ερευνών     10.171,37 € 

(εργασίες υπαίθρου & εργαστηριακές δοκιμές)    

Αμοιβή μελετών         1.525,71 € 

(έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης 

κτιρίων)       

Σύνολο αμοιβών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών   11.697,08 € 

 

Απρόβλεπτα (15%)         1.754,56 € 

 

Σύνολο προ ΦΠΑ       13.451,64 € 

 

ΦΠΑ (24%)         3.228,39 € 

Τελικό σύνολο 16.680,03 € 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

CPV: 71311000-4 

 

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 

 

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 

 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες  
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Άρθρο 7: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

 

Άρθρο 9: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανώτερη βία 

 

Άρθρο 10: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης 

 

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 

Άρθρο 12: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 

 

 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων".  

 

1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή  της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Ρόδου 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Ανάδοχος:  Ο οικονομικός Φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 9 του 

άρθρου 2 του Ν.4412/2016 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου. 

Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Δημόσια σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: Η 

σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016. 

Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων φορέας 

με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, όπως 

: 

Α. Η Διακήρυξη 

Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Το Συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και 

την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής  
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Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 

απαιτείται.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων του εργοδότη 

(Προϊστ/νης Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 

πρόκειται να κατασκευαστεί το μελετούμενο έργο και  εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που κρίνει 

χρήσιμη ο εργοδότης. 

 

Με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις 

όργανο και από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την υποβολή της προσφοράς εκπρόσωπός του. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη 

της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Στη διακήρυξη ορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της 

μελέτης.  

Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των επί μέρους 

μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου 

και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος. Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί 

συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαρού χρόνοι σύνταξης των 

μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης 

και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η 

συνολική προθεσμία. 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της 

σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.  

 

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά 

το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 6 και 7 του άρθρου 96 του 

Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 

γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική 

απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου 

σύμπραξης ό κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση 

του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 

γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό 

εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση 

των μεταβολών. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε 

περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.  

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης 

ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του 

αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, 

αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να 

αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία 

αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν 
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παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν 

την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται 

κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

 

Άρθρο 3    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή 

και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 

κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους 

της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με  

αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε 

σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, 

επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (παρ. 3 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ό διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016. 

  

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή αυτή 

μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που  

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση  

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132, (για το 

Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου. 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια 

(εάν εφαρμόζεται), όπως προκύπτουν από την οικονομική του προσφορά. 

Ο ανάδοχος αμείβεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του 

αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση 

και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016:   

α) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού έλεγχου της 

πληρότητας και επάρκειας αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά 

ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.  

β) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης 

καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.  

γ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής. 
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Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του 

Ν.4412/2016.   

Ειδικότερα αναγράφονται: 

i) Το είδος των εργασιών. 

ii) Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

iii) Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της 

αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει 

ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

iv) Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν 

κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

v) Το πληρωτέο ποσό 

vi) Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ό σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται 

ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν οι 

ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το μη 

αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς 

έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του:  

i)  Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  

ii)  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  

iii)  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ήτις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα 

όλων των μελών τους.  

iv)  Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,06% υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν 

παρακρατούνται από τον εργοδότη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, 

μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού 

είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το 

τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. 

Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της 

αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς 

τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του 

αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία 

αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή 

παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.  

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

Διευκρινίζεται ότι :  

i. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 

άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ 

κλπ. 

ii. Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 
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Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.  

     

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά 

και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των 

εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν 

αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του 

Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 

193 και 194 του Ν. 4412/16.  

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και 

β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα 

γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.  

Η αύξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται 

την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 

1.β του Ν. 4412/16).  

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα 

στα άρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016. 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται 

κατά το άρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της 

σύμβασης. 

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 

μετάφραση στα Ελληνικά. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ 

αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται 

σχετική απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

κατά το άρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016. 

Για την εκταμίευση προκαταβολής ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση 

(πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) για ποσό ίσο με τη διαφορά του ποσού της προκαταβολής και 

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση 

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη 

κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 

του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος 

του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 



176 

 

Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 7  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”, που συνοδεύει την Διακήρυξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση. 

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του 

αντικειμένου της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της 

παροχής του παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν 

την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το 

διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη της 

σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που 

έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 

σύγκρουση. 

 

7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης 

Ελαττώματα ό ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων 

του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δίκες του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα 

ό ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο 

της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ό να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν 

συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι 

κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι 

ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) 

επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής 

και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση 

συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη 

αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα 

προθεσμία, το ελάττωμα ό η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό 

του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.   

 

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 

εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 

ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 

εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

 

7.4  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 195  του Ν.4412/2016.  

 

7.5   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
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(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

7.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, 

θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. 

 

7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 

ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 

ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

 

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη 

διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που 

σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

 

7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις 

κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 

των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 

Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

 Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 

κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη. 
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7.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 

παραδώσει. 

 

8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 

άρθρου 187 του Ν.4412/2016  και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της 

παρούσας Σ.Υ. 

 

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

 

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

 

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.  

Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

9.3  Ανωτέρα βία 

 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 

καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα 

υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών.  

 

9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος 

αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις 

σχετικές διατάξεις του νόμου. 
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Άρθρο 10    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

10.1  Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ήό τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του 

Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 

έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο συγκεκριμένα αν ο ανάδοχος : 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του 

άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της 

αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.  

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχτεί ο 

ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων ό ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει 

απορριφτεί. 

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από 

την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης 

εκδίδεται, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε 

δύο (2) μήνες από την κατάθεση της. Η αποδοχή ό απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε 

των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της 

ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη 

εκτέλεση του έργου.  

Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ 

κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 

του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που 

εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο 

(2) μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η 

διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία 

εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και 

μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή.  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης των 

εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της 

σύμβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών 

εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.  

Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε 

εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν 

κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιμα, να 

ζητήσει να παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου 

σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου 

κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.  

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την 

εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του 

Μητρώου Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με 

σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι 

κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει 

τους υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.  
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10.2    Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 

3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 

 

10.3 Ματαίωση της διάλυσης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.  

 

10.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.  

 

10.5  Υποκατάσταση του αναδόχου  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 

 

10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016. 

 

10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 

διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και 

τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και 

ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις 

του. 

Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την 

έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 

στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 

Άρθρο 12    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

12.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

 

12.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, 

αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 

αλλοδαπή γλώσσα. 

2) Την έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 117 

του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης: « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ 
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ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ»  , όπου κριτήριο επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει τιμής, των συμμετεχόντων στον 

διαγωνισμό» ως εξής: 

 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   

ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  CPV: 71351100-4 

Ο Δήμος Ρόδου 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» 

 

 

Εκτιμώμενης αξίας   13.451,64 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

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

παρούσας και 

 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1. 1        Αναθέτουσα αρχή
      

   :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός                                               : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 851 31 

Τηλ. : 2241038077 εσωτ. 119 

Telefax : 2241036550 

E-mail            : rho-med@otenet.gr 

Πληροφορίες : Αναστάσιος ΦΩΤΙΟΥ 

1.2  Κύριος του Έργου :         ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3  Εργοδότης:                             ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.4  Προϊστάμενη Αρχή :               ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1.5  Διευθύνουσα Υπηρεσία :          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

1.6  Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Δωδ/σου 

                                                                   Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ & 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

 

Οδός                                               : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 851 31 

Τηλ. : 2241038077 

Telefax : 2241036550 

E-mail            : rho-med@otenet.gr 

 

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

εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 

στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων 

οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 

υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 

4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,  

ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις ……. /……/ 2018  στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr  

 

http://www.rhodes.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την ........................................, η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την ........................................................ Επίσης μέχρι την ημέρα 

αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης 

μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των 

περιεχομένων του.   

 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιπποτών 4, 85131 Ρόδος  

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Πλατεία Ελευθερίας 

1, 85131 Ρόδος   

 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Πλατεία 

Ελευθερίας 1, 85131 Ρόδος  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 

του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 

στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

 

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

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του …………………………………………………………... 

για τη μελέτη: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» 

με αναθέτουσα αρχή  το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  …../……/2018 και ώρα 10:00 

 

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

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

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

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

 

3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

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

οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

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

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

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του 

παρόντος. 

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

άρθρου 3.2 του παρόντος. 

 

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

ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
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3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

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

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

 

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από 

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

εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του 

παρόντος (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που 

παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 

φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, 

όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

4.3 Η  Επιτροπή  αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το 

περιεχόμενό τους στο πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης 

απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο 

αντικείμενο της Μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περιπτ. (κε) της παρ.2 του άρθρου 53 

του ν.4412/2016 

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες 

ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 

κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των 

ανωτέρω μέσων
 
σε όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας 

συνεδρίασης.  

4.4 Ύστερα από την αποσφράγιση και έλεγχο των προσφορών κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή 

προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το 
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άρθρο 21 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε 

σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες) η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 

παρόντος. 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

 

5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

5.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει  εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 

5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος
 
 η πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, 

ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας.  

 

5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της 

παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

5.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 της 

παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

5.6  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ρόδου 

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του 

παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   
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5.7  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στα γραφεία της  αναθέτουσας αρχής, Ιπποτών 4, 85131 Ρόδος (τόπος) εντός 

χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε 

αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.  

 

5.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

 

Άρθρο 6: Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 

14 της παρούσας. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και 

ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του 

παρόντος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με 

την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το ένα τοις 

εκατό 1% επί της αξίας της Σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

8.2 Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 18, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 

του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

 

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

5.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

6. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 3  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” 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  

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013).  

10.4    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

 

 Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού. 

 Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147),  
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 Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)
clxxvi

. 

 Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

 Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

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

 Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

 Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

 Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

 Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68).  

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

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

 Ο 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». 

 Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
clxxvii

”. 
 
 

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις”,  ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
clxxviii

. 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωσηclxxix». 

 Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

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

στοιχεία”. 

 Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”ι. 

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

Θέματα”. 

 Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 

στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 

αμοιβών. 

 Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 

17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και 

οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 
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 Η με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 - Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 Η με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», 

 Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 

αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

 Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 

παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
 

12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 13.451,64  € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

 

1. 13.451,64  € για μελέτη κατηγορίας 21 

 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον Προϋπολογισμό έτους 2018 Δ.Ρόδου  (Κ.Α.70-7411.0003) και 

η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  

 

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 

οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 

αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  
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Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να 

μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική 

αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  

δημόσιας σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου 

δημόσιας σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού 

αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που 

θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του 

προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016. 

   

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε   ενενήντα  (90)  

ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ενενήντα (90) 

ημέρες  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

   

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 117 (Συνοπτικός 

Διαγωνισμός)  του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .  

 

13.3 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές 

13.4 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά 

13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.6 Οι προσφορές θα ισχύουν για εννέα (9)  μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 

…………………………………………  και ώρα ……………..  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 

παρόντος. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

15.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται  είτε 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, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 
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Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  

ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,  

  β) τον εκδότη,  

  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 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. 

  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 επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  υπέρ 

του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.  

 

15.2    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.rhodes.gr ). 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και την διευκρίνιση Νο 13 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. για την περίπτωση συνοπτικού διαγωνισμού δεν προβλέπεται η υποχρέωση 

δημοσίευσης στον τύπο ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση δημοσίευσης οι δαπάνες 

δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και 

εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης12. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 19. 

 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και 

που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

http://www.rhodes.gr/
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 

λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 

των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 

μελετών.  

   

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  

 

 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους 

λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

  

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 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 παρ. 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, 
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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 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω 

υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

18.1.2 α) 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  

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

18.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α’ του ν. 4412/2016, 

 

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

 

(γ) Ο προσφέρων 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, 

 

(δ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  

 

(ε) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

18.1.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.   

 

18.1.5 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

18.1.1 και 18.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση. 

 

18.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 

18.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 19 .  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
......................................................................................... 

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

 

(α) Για κατηγορία μελέτης 21, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετους εμπειρίας 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 

5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
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πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 

τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

 20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται 

στο άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της 

παρόντος.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

 

20.2     ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την 

συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες 

υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά 

κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά 

συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την 

εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 

τους όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις 

που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται 

έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 

υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξι (6) 

μηνών 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 

19 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του 

άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 

19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 5.1 ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

στα πρόσωπα που ορίζονται στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή 

άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και 

επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας.  

Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  
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Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το 

πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά 

πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου 

επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης 

παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς 

και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), 

τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 

οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα.  

 

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, 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 όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

 

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

 

22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή 

ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

στην κατηγορία μελέτης 21,       πτυχία τάξεων  όλες 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
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τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

 

22.2.2 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

Εκ των οικονομικών φορέων, οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητας με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 

Μελετών. 

Οι αλλοδαποί αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με αποδεδειγμένη εγγραφή σε 

Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, 

και με τη γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-

Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 

μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του 

Ν.4412/2016) ως εξής: 

Για κατηγορία μελέτης 21, ένα τουλάχιστον στέλεχος  4ετους εμπειρίας 

 

22.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, 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.  

 

22.3.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 
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Άρθρο 23 - Διάφορα: 
Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 

αρ.2/11-1-2018 Απόφαση Δ.Σ. Ρόδου περί αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2018, Απόφαση με 

αρ.πρωτ.496/26-1-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. Α/493 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  (συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη). 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 14o                                                                     Aπόφ. Αρ. 104 / 2018 (ΑΔΑ: Ω77ΤΩ1Ρ-8ΛΘ)  

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ.2/9619/14-2-2018) 

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

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ. πρωτ, 2/9619/14-2-2018.   

Το λόγο πήρε η Δ/ντρια Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κα Παρακευοπούλου Άννα και ζήτησε να 

αποσυρθεί το θέμα λόγω παρέλευσης ενός μήνα από την ισχύ της απόφασης 

ΔΝΣ/ΟΙΚ/6703/ΦΝ466/22-1-2018. 

 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 προφορική εισήγηση της Δ/ντριας  Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποσύρει το θέμα  «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση πρακτικού κλήρωσης για 

το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ» από την ημερήσια διάταξη. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                                                                        Aπόφ. Αρ. 105 / 2018 (ΑΔΑ: 6206Ω1Ρ-Ο2Ξ) 

Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας «Διαχείριση και 

Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Β) Κατάρτιση όρων διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας «Διαχείριση και 

Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και  

Γ) Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας 

«Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αριθμ.πρωτ. 2/11309/22-2-2018) 

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

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11309/22-2-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Α) Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας 

“Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
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Β)   Κατάρτιση όρων διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α 

Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.και  

Γ)  Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και 

Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Του Ν. 4412/2016, άρθρο 32 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ). 

3. Την από 11/3/2015 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλου «Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου» (Ν3800) 

4. Το από 11/12/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 50918 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Έργων 

Νησιωτικής Ελλάδος της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την 

οποία μας ενημερώνει ότι οι εργασίες στο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου έχουν ολοκληρωθεί και από την 

03/08/2017 έχει ξεκινήσει η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας από την ανάδοχο κοινοπραξία η 

οποία και λήγει στις 2/2/2018 και ότι από την ως άνω ημερομηνία το έργο περιέρχεται πλέον στην 

κυριότητα του Δήμου Ρόδου, με πλήρη ευθύνη του ως προς την λειτουργία και συντήρησή του.   

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/8670 από 9/2/2018 επιστολή της αναδόχου Κοινοπραξίας 

κατασκευής του έργου «Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου» (Ν3800) με την οποία μας ενημερώνει ότι η 

Κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής του έργου και ότι την 2/2/2018 έληξε η περίοδος 

εξάμηνης λειτουργίας και συντήρησής του από αυτήν.  

6. Την με αριθμό απόφασης 6395 του Δημάρχου Ρόδου και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 

20/12/2017 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Διαχείριση και Λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου» του Δήμου Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε 

χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα 

προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον, με τους ειδικότερους όρους της και με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 25
η
 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ., διαγωνισμός ο οποίος έχει 

εκκινήσει και δεν έχει ανασταλεί ή ματαιωθεί.  

7. Το αληθές γεγονός ότι η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία λόγω του σταδίου στο οποίο βρίσκεται 

είναι βέβαιο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, κατακυρωθεί το αποτέλεσμά της και υπογραφεί η σχετική 

σύμβαση εντός του αμέσου προσεχούς χρονικού διαστήματος.  

Και τούτο, διότι σήμερα έχει μεν αξιολογηθεί το περιεχόμενο των υποφακέλων, δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, που αφορά στο πρώτο στάδιο του 

διαγωνισμού, πλην όμως χωρίς να έχουν παρέλθει οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης βοηθημάτων και 

μέσων προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των διαγωνιζομένων.  

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16 τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται μόνον εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, μόνον και εφόσον συντρέξει:  

α) η άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) η κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 105 μετά την επέλευση των 

εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, να προσκληθεί ο ανάδοχος προκειμένου να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός εκ νέου χορηγούμενης προθεσμίας που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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Συνεπώς πρόκειται για προϋποθέσεις, η σωρευτική συνδρομή των οποίων είναι βέβαιο ότι απαιτεί τον 

ανάλογο χρόνο.  

Επιπλέον, λόγω της ευρείας συμμετοχής οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, πιθανολογείται 

βάσιμα και σοβαρά, ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο άσκησης βοηθημάτων και μέσων 

προδικαστικής ή και δικαστικής προστασίας από ορισμένους ή όλους εξ αυτών, με εξίσου πιθανό το 

ενδεχόμενο επιπλέον καθυστέρησης κατακύρωσής του.  

Περαιτέρω, επισκοπώντας τους όρους της διακήρυξης θεωρούμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός, ως εκ 

του αντικειμένου και του προϋπολογισμού του, εμφανίζει αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης που 

συνάδουν με την σοβαρότητα του δημοπρατούμενου αντικειμένου, οι οποίες χρήζουν ειδικής και 

εμπεριστατωμένης αντιμετώπισης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και συνεπώς, εύλογα, 

αναμένονται επιπλέον χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού και για αυτόν, 

πέραν των λοιπών, λόγο.  

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το αληθές γεγονός ότι ήδη από 2/2/2018 έληξε η περίοδος εξάμηνης 

λειτουργίας και συντήρησης του έργου από την ανάδοχο Κοινοπραξία και ότι από την ως άνω 

ημερομηνία το έργο περιήλθε πλέον στην κυριότητα του Δήμου Ρόδου, με πλήρη ευθύνη του ως προς 

την λειτουργία και συντήρησή του, η συνέχιση της αδιάλειπτης και ορθής διαχείρισης και λειτουργίας 

της εγκατάστασης τυγχάνει αδήριτη ανάγκη. Η συνέχιση της αδιάλειπτης και ορθής διαχείρισης και 

λειτουργίας της εγκατάστασης συνιστά το πλέον κατάλληλο προληπτικό μέσο προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας, το πλέον κατάλληλο μέσο που αποσκοπεί στην ενδεδειγμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων, στην αποφυγή οχλήσεων και ανθυγιεινών εστιών και εν τέλει το πλέον κατάλληλο 

προληπτικό μέσο αποφυγής υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  

Και τούτο διότι η συνεχής και ενδεδειγμένη διαχείριση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου θα 

συμβάλει ουσιωδώς στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και στην αποφυγή υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος, ενώ αντίθετα, η μη υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και η μη ενδεδειγμένη 

διαχείρισή τους θα οδηγήσει, όχι μόνο σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία αορίστου αριθμού 

προσώπων, αλλά και στην ανάπτυξη ανθυγιεινών εστιών και άλλων οχλήσεων κατά του 

περιβάλλοντος.  

Εξάλλου, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν ανεξέλεγκτοι 

χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, κατά παράβαση της σχετικής ευρωπαϊκής και εσωτερικής 

νομοθεσίας, με σοβαρό και βέβαιο κίνδυνο, πέραν των άλλων προφανών δυσμενών συνεπειών, 

καταλογισμού βαρύτατων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Δήμου και της χώρας μας.  

Σε κάθε πάντως περίπτωση, η διαχείριση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου είναι προφανές 

ότι επουδενί δεν μπορεί να παύσει ή να ανασταλεί έως της ολοκλήρωσης του εν εξελίξει διαγωνισμού 

διότι συνιστά όχι μόνο εύλογη, αλλά παρούσα και κατεπείγουσα  ανάγκη που πρέπει οπωσδήποτε να 

εξυπηρετηθεί.  

Συνεπώς, συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντες και λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν αναγκαία και 

επιβεβλημένη την αδιάλειπτη και συνεχή διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης.  

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο Δήμος προνόησε έγκαιρα επ’ αυτών και τηρώντας τις 

αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας προέβη στην προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού πριν από 

την ημερομηνία λήξεως των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου Κοινοπραξίας. Τούτο 

καταδεικνύει αναντίρρητα ότι όχι δεν υπέχει καμία ευθύνη καθυστέρησης, αλλά, τουναντίον, έπραξε 

ως όφειλε και αντιλαμβανόμενος τις σχετικές ανάγκες προκήρυξε όχι έναν οποιονδήποτε διαγωνισμό, 

αλλά έναν ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που θα καλύπτει απόλυτα το αντικείμενο διαχείρισης και 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, 

προσδοκώντας στο καλύτερο οικονομο – τεχνικό αποτέλεσμα, προς εξυπηρέτηση του δημοτικού 

συμφέροντος, ενέκρινε τους όρους διαγωνισμού εκείνους που συνιστούν εγγύηση διασφάλισης της 

ποιότητας του αντικειμένου που θα εκτελεστεί. Ενδεικτικό μάλιστα στοιχείο αυτών θεωρούμε ότι 

είναι και το στοιχείο της ευρείας συμμετοχής οικονομικών φορέων, είτε αυτοτελώς, είτε σε σύμπραξη, 

που σημειώθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό.  

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι έγκαιρα πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από 

πλευράς του Δήμου Ρόδου για την ασφαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπό τα 

ανωτέρω δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο που ευρίσκεται ο διαγωνισμός και τις εν γένει 
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ανάγκες του Δήμου, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα περίπου 5 μηνών προκειμένου 

να ολοκληρωθεί. Η δε δαπάνη των υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας που θα εκτελεστούν κατά 

το ως άνω διάστημα και που είναι πράγματι αναγκαίες για την άμεση αντιμετώπιση της εξαιρετικής 

ανάγκης που προέκυψε εκτιμούμε ότι ανέρχονται στο ποσό των 80.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης 

θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί η σχετική πρόνοια, ώστε εάν ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός παρ’ ελπίδα 

ολοκληρωθεί και τα έννομα αποτελέσματά του παραχθούν προ της λήξεως του χρονικού διαστήματος 

παροχής των κατεπειγουσών υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου, 

αυτές να συνεχιστούν από τον Πάροχο που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό στο πλαίσιο του 

συμβατικού αντικειμένου του.  

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16 σε ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση 

των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση.  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:  

α) τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που διεξάγεται, 

β) τις ειδικές περιστάσεις και εξαιρετικές ανάγκες διαχείρισης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου 

όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω και που έχουν ανακύψει,  

γ) τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες που θα επέλθουν σε περίπτωση μη εξεύρεσης άμεσης λύσης,  

δ) το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου δεν ευθύνεται επουδενί τόσο ως προς την πρόκληση όσο και ως προς 

την έκταση των αναγκών αυτών,  

ε) τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 όπως τούτες αναλύθηκαν παραπάνω,  

στ) το ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης αφορά στον απολύτως αναγκαίο και πάντως σε 

περιορισμένο χρόνο,  

ζ) το ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης αφορά μόνο στις ποσότητες εκείνες που είναι πράγματι 

αναγκαίες για την άμεση αντιμετώπιση της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και  

η) το ότι εάν ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός ολοκληρωθεί και τα έννομα αποτελέσματά του παραχθούν 

προ της λήξεως του χρονικού διαστήματος που προτείνεται για την διαχείριση και λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου με την προσφυγή στην διαπραγμάτευση, οι σχετικές υπηρεσίες θα παρέχονται 

από τον οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό στο πλαίσιο της σύμβασης που θα 

επακολουθήσει,  

θεωρούμε ότι η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16 για λόγους ανωτέρας βίας και λόγους κατεπείγοντος είναι 

αναγκαία, επιβεβλημένη, σύννομη και κατάλληλη για τον σκοπό που προορίζεται, δηλαδή την άρση 

των δυσμενών συνεπειών που είναι βέβαιο ότι θα επέλθουν σε περίπτωση αναστολής ή παύσης της 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου και μη ενδεδειγμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.  

Τέλος, ενόψει της ήδη διαφάνειας που έχει επιδειχθεί εκ μέρους του Δήμου στον ανοικτό διαγωνισμό, 

θεωρούμε κατ’ ελάχιστον ότι:  

α) η σχετική πρόσκληση συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 

υπέβαλαν παραδεκτό και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς  στην 

διαγωνιστική διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης που διεξάγεται με την με αριθμό απόφαση 

6395 του Δημάρχου Ρόδου και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 20/12/2017 διακήρυξη,  

β) οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ίδιοι με τους όρους εκτέλεσης της κύριας σύμβασης για 

την οποία διεξάγεται ο ανοικτός διαγωνισμός και  

γ) η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης πρέπει να στελεχώνεται από τα ίδια μέλη που 

στελεχώνεται και η Επιτροπή του συναφούς ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού.  

Οι ειδικότεροι όροι της πρόσκλησης και οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις έχουν ως ακολούθως: 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθ. ………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

β) Τη σχετική μελέτη (Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 

της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης που διεξάγεται με την με αριθμό απόφαση 

6395 του Δημάρχου Ρόδου και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 20/12/2017 διακήρυξη 

γ) Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  

σας αποστέλλουμε, σε ηλεκτρονική μορφή την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για διαπραγμάτευση, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, µε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, για τη σύναψη δημόσιας σύβασης παροχής της υπηρεσίας « Διαχείριση και 

Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου», προϋπολογισμού  80.000,00 €, πλέον  Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη   προσφορά, µε βάση αποκλειστικά την τιμή, καθώς και 

τα τεύχη και τα λοιπά έγγραφα και σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά για την ανάθεση της εν 

λόγω υπηρεσίας. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκληρωμένη λειτουργία του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου, µε 

κατάλληλα μηχανήματα και προσωπικό και µε ευθύνη, δαπάνη και µέριµνα του αναδόχου. 

Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα είναι ανά τόνο εισερχομένων 

απορριµµάτων. 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου και υπόκειται στις κρατήσεις που 

προβλέπονται. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και ειδικότερα 

µέχρις εξάντλησης του ποσού των 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. εκτός και εάν ο διεθνής διαγωνισμός 

ολοκληρωθεί και τα έννομες συνέπειες της κατακύρωσης του αποτελέσματός του επέλθουν νωρίτερα, 

οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα θεωρείται αυτοδίκαιως λυθείσα.  

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να λειτουργεί  την εγκατάσταση εντός δέκα (10) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  µε  χρήση  της  πλατφόρμας του Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συβάσεων  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και την µε αρ. 

56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος   Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 

Συβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Ως ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης και της λοιπής διαδικασίας, στη διαδικτυακή 

πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η …/…/2018, ημέρα ………………... Η υποβολή της προσφοράς µπορεί να 

ξεκινήσει άμεσα µε καταληκτική ημερομηνία την …../…../2018, ημέρα ………… και ώρα 13:00. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων 

(4) µηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα της σύμβασης µπορούν να αντληθούν ως συνηµµένα αρχεία του συστήματος. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς Στις περιπτώσεις 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    

Η προσφορά θα πρέπει να συνίσταται: 

Α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ (η οποία θα 

πρέπει να προσκομιστεί στη συνέχεια και σε έντυπη µορφή) και η οποία, επί ποινή αποκλεισμού, 

εκδίδεται και περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του  Ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς της παρούσας, 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. 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 

επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στους λόγους 

αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ειδικότερα, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα 

διαδικασία 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: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου . 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση.   

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας. Ειδικότερα, 

αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων που, α) 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  β) όταν η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους . 

4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.    

5. Καταστατικό, Φ.Ε.Κ. & λοιπά νομιμοποιητικά, κατά περίπτωση, 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) για την απόδειξη της 

νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο. 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. 

Αν κάποιο από τα έγγραφα που ορίζονται στα υπό στοιχεία 2 έως και 5 δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ενώπιον συμβολαιογράφου. 

Β)  Από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, που θα περιέχει την οικονομική προσφορά του 

συστήματος, ψηφιακά υπογεγραµµένη.  
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Επιπλέον, ο προσφέρων επισυνάπτει, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο .Pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα µε το συνηµµένο τυποποιημένο 

υπόδειγμα. 

∆ικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας, δε ζητούνται. 

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., 

ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας. 

Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από  τη σχετική επιτροπή 

διαγωνισμού, η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η ανωτέρω επιτροπή διαγωνισμού θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 

έλεγχο δικαιολογητικών και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, εισήγηση για ανάθεση). Τα ανωτέρω 

στάδια µπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα, κατά την κρίση της επιτροπής.  Συγκεκριμένα  η 

αποσφράγιση των  προσφορών  θα ξεκινήσει αμέσως µετά τη λήξη υποβολής, ήτοι στις …/…/2018, 

ημέρα ………. και ώρα 13:01. Αμέσως µετά την ολοκλήρωση του σταδίου αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγησης αυτών θα ακολουθήσει το στάδιο αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών και η αξιολόγηση αυτών. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο,  το οποίο κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την 

οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 

στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  

αρχής  κατά  παράβαση  της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα µε τα αναλυτικά οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Ν. 4412/2016. 

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. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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. 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση της προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. του Ν. 4412/16, για την παροχή της υπηρεσίας 

“Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., που θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 20-6279.0001 εξόδων προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ρόδου, με αποστολή 

σχετικής πρόσκλησης συμμετοχής σε όλους τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν παραδεκτό και 

πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς στην διαγωνιστική διαδικασία 

σύναψης της δημόσιας σύμβασης που διεξάγεται με την με αριθμό απόφαση 6395 του Δημάρχου 

Ρόδου και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 20/12/2017 διακήρυξη ήτοι στους : 



208 

 

Α. Ένωση Εταιρειών «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» 

Β. Εταιρεία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» 

Γ. Εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» 

Η τέταρτη εταιρεία «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΡΚΑΝΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α.Ε.» αποκλείεται λόγω του από 16-02-2018 συνταχθέντος 1
ου

 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής 

διεξαγωγής του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. 

Ρόδου” 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με μέριμνα της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ρόδου.  

2. Να εγκριθούν οι ειδικότεροι όροι της πρόσκλησης και οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις ως ανωτέρω 

περιγράφονται και να οριστεί ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάση της τιμής, λόγω του ότι έχουν ήδη κριθεί και αξιολογηθεί οι 

φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων του ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού με την με αριθμό ………. – θέμα ……. απόφαση της αρμόδιας οικονομικής 

επιτροπής και λόγω του κατεπείγοντος και των εξαιρετικών αναγκών.  

Να διεξαχθεί η σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. 

Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με όρους εκτέλεσης της σύμβασης ίδιους με τους 

όρους εκτέλεσης της κύριας σύμβασης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.  

3. Να συσταθεί Επιτροπή για την διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση 

και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. αποτελούμενη από τα 

ίδια μέλη και με τις ίδιες αρμοδιότητες που στελεχώνεται και η Επιτροπή Διαγωνισμού της 

διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης που διεξάγεται με την με αριθμό απόφαση 6395 του 

Δημάρχου Ρόδου και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 20/12/2017 διακήρυξη και συγκεκριμένα 

οι:  

Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

3 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Μοσχούς Ευαγγελία ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Παυλούς Νίκος ως μέλος  Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 

3 Πέρος Γιώργος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων 

κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/11309/22-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Του Ν. 4412/2016, άρθρο 32 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. του Ν. 4412/16, για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και 

Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον Κ.Α. 

20-6279.0001 εξόδων προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ρόδου, με αποστολή σχετικής 

πρόσκλησης συμμετοχής σε όλους τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν παραδεκτό και πλήρη 

φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς στην διαγωνιστική διαδικασία σύναψης 

της δημόσιας σύμβασης που διεξάγεται με την με αριθμό απόφαση 6395 του Δημάρχου Ρόδου και με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 20/12/2017 διακήρυξη ήτοι  στους : 

Α. Ένωση Εταιρειών «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» 

Β. Εταιρεία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» 

Γ. Εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» 

Η τέταρτη εταιρεία «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΡΚΑΝΙΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α.Ε.» αποκλείεται λόγω του από 16-02-2018 συνταχθέντος 1
ου

 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής 

διεξαγωγής του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. 

Ρόδου” 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με μέριμνα της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ρόδου.  

Β) Εγκρίνονται οι ειδικότεροι όροι της πρόσκλησης και οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις ως ανωτέρω 

περιγράφονται και να οριστεί ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάση της τιμής, λόγω του ότι έχουν ήδη κριθεί και αξιολογηθεί οι 

φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων του ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού με την με αριθμό ………. – θέμα ……. απόφαση της αρμόδιας οικονομικής 

επιτροπής και λόγω του κατεπείγοντος και των εξαιρετικών αναγκών.  

Να διεξαχθεί η σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για την παροχή της υπηρεσίας “Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. 

Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. με όρους εκτέλεσης της σύμβασης ίδιους με τους 

όρους εκτέλεσης της κύριας σύμβασης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.  

Γ) Εγκρίνει τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή της υπηρεσίας 

“Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου” προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

αποτελούμενη από τα ίδια μέλη και με τις ίδιες αρμοδιότητες που στελεχώνεται και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης που διεξάγεται με την με αριθμό 

απόφαση 6395 του Δημάρχου Ρόδου και με αριθμό πρωτοκόλλου 2/106436 από 20/12/2017 

διακήρυξη και συγκεκριμένα οι:  

 

Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

3 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Μοσχούς Ευαγγελία ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Παυλούς Νίκος ως μέλος  Τοπογράφος Μηχ. ΠΕ 

3 Πέρος Γιώργος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

 

 



210 

 

 
ΘΕΜΑ 16o                                                                      Aπόφ. Αρ. 106 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΘΑΚΩ1Ρ-ΛΑ9)  

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή  υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου ΧΥΤΑ Β.Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2/11314/22-2-2018) 

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

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11314/22-2-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου»   

 

Ως μέλη της επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου»  ορίζονται οι 

παρακάτω : 

Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Μάτσης Παναγιώτης ως μέλος Αρχιτέκτονας Μηχ. ΠΕ 

3 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Κεφάλα Βασιλική ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

2 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

3 Μπακίρης Φώτης ως μέλος  Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

   

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 επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» ως παρακάτω : 

Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Μάτσης Παναγιώτης ως μέλος Αρχιτέκτονας Μηχ. ΠΕ 

3 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Κεφάλα Βασιλική ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

2 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

3 Μπακίρης Φώτης ως μέλος  Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων 

κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθ. πρωτ.: 2/11314/22-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Του Ν. 4412/2016, άρθρο 221 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει τα μέλη της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Εκμετάλλευση βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. 

Ρόδου» ως εξής: 

 

 Α/Α Τακτικά Μέλη  Ιδιότητα  

1 Μπεκιάρης Αλέξανδος ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΠΕ 

2 Μάτσης Παναγιώτης ως μέλος Αρχιτέκτονας Μηχ. ΠΕ 

3 Ζαγοριανός Κων/νος ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  Ιδιότητα 

1 Κεφάλα Βασιλική ως Πρόεδρος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

2 Αλαφάκης Ιωάννης ως μέλος  Πολιτικός Μηχ. ΤΕ 

3 Μπακίρης Φώτης ως μέλος  Μηχανολόγος Μηχ. ΤΕ 

 
 

             

ΘΕΜΑ 17o                                                                      Aπόφ. Αρ. 107 / 2018 (ΑΔΑ: 6Α99Ω1Ρ-ΑΕΑ)  

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την διεξαγωγή διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. 

Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρ. πρωτ.: 2/11311/22-2-2018) 

 

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

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/11311/22-2-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης – κατάρτισης όρων και τευχών δημοπράτησης για την διεξαγωγή διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. 

Ρόδου» 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την διακήρυξη καθώς και την μελέτη με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»  

Ο Διαγωνισμός αφορά στην επιλογή Παρόχου για την κατάρτιση Σύμβασης Παραχώρησης 

Υπηρεσιών με αντικείμενο  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ 

Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» και παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης και της 

κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση 

Παναγιώτη και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Τροχαίου υλικού & μηχανημάτων 

κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 
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Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/11311/22-02-2018, εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

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

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

 Την με αρ. 539/07-08-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 575/20-09-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου που είναι σε ισχύ και 

τροποποιεί την 539/07-08-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής του 

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης 

Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου»,  ως κατωτέρω: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

προκηρύσσει  

δημόσιο διεθνή ανοικτό Διαγωνισμό και καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Ο Διαγωνισμός αφορά την επιλογή Παρόχου για την κατάρτιση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών 

με αντικείμενο 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: Η Σύμβαση Παραχώρησης ανέρχεται σε 

είκοσι (20) έτη από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους και 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Η Διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. …./…-…-2018, 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

 

ΆΡΘΡΟ 1
:
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αναθέτων Φορέας 

Αναθέτων Φορέας είναι: ο Δήμος Ρόδου 

Η Υπηρεσία που διεξάγει τον Διαγωνισμό είναι: η Υπηρεσία …………………………. του Δήμου 

Ρόδου. 

 

Βασικά Σημεία Διακήρυξης 

 

Τίτλος  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΥ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου  

CPV 45251240-5 

Είδος διαδικασίας Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Καθαρός Κύκλος Εργασιών Νοείται ο κύκλος εργασιών του Αναδόχου εξαιρουμένου 

του Φ.Π.Α. μείον τυχών κρατήσεων, εισφορών ή όποιου 

άλλου φόρου επιβάλλεται, ανεξάρτητα από τον έκτακτο ή 

μόνιμο χαρακτήρα του. 

Χρηματοδότηση Έργου Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με αυτοχρηματοδότηση. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σύμβασης 8.316.955,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με προεξοφλημένο το σύνολο 

των εκτιμώμενων μικτών ετήσιων εσόδων του Αναδόχου 

στην περίοδο των 20 ετών. Ο ως άνω προϋπολογισμός είναι 

ενδεικτικός και το μόνο συγκριτικό μέγεθος για την επιλογή 

του Αναδόχου είναι η συνδυαστική βαθμολογία της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του, όπως ορίζεται 

στην παρούσα.  

Διάρκεια Σύμβασης Είκοσι (20) έτη από την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της 

Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής. 

Επιτόκιο Προεξόφλησης Νοείται επιτόκιο 7,53% 

Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση 

στην ΕΕ 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης σε εθνικό 

επίπεδο 

 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα 

Υποβολής Προσφορών 

 

Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης 

Προσφορών 

 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί 

όρων της παρούσας Διακήρυξης 
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Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας του Αναθέτοντος Φορέα 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:                            …………………………………….. 

Διεύθυνση:   

 

 …………………………………….., Ρόδος 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

 …………………………………….. 

Αριθμός fax:   

 

 …………………………………….. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ……………………………………… 

 

Συνοπτική Περιγραφή της Σύμβασης 

 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του 

βιοαερίου από τον Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με 

παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βιοαερίου, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 Διευκρινίζεται ότι το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει: 

 Τη μετακίνηση των απορριμματικών αποθέσεων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση 

κλίσεων πρανών 1:3 κατά μέγιστο. 

 Την τοποθέτηση εξομαλυντικής στρώσης πάχους 40-50cm σε όλη την έκταση των δύο 

κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. από ομοιογενή υλικά με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 15cm. 

 Την τοποθέτηση στεγανωτικής αργιλικής στρώσης πάχους 50cm σε όλη την έκταση των δύο 

κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α., διαπερατότητας k≤10
-9

m/sec. 

 Την κατασκευή, συντήρηση & λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με όλες τις 

απαραίτητες εγκαταστάσεις ήτοι επεξεργασία βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών 

υποδομών, Διασύνδεσης Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ κλπ, που έχουν στόχο την 

απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής. 

 Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου συλλογής & μεταφοράς του 

βιοαερίου στην Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται δίκτυο από όλα 

τα κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. ήτοι το ολοκληρωμένο, αυτό που βρίσκεται σε λειτουργί Στη φάση 

αυτή δεν περιλαμβάνεται το αέριο που θα παράγεται στο κύτταρο που θα κατασκευαστεί για 

τα υπολείμματα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.. 

 Τη διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για την αδειοδότηση των ως άνω 

εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών. 

 Τη χρηματοδότηση του συνόλου όλων των παραπάνω έργων και ενεργειών. 

 Ως προς το αντικείμενο της Σύμβασης, αναλυτικότερη περιγραφή και παράθεση 

συγκεκριμένων τεχνικών δεδομένων γίνεται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

  

ΆΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη έχουν το νόημα που 

καθορίζεται παρακάτω: 

 «Πάροχος» ή «Νέος Πάροχος» ή «Πάροχος Υπηρεσιών (Π.Υ.)»: ο Οικονομικός Φορέας ο 

οποίος θα κληθεί να συνάψει σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη Διακήρυξη. 
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 «Οικονομικός Φορέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει την εκτέλεση 

εργασιών και/ή έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

 «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε Οικονομικός Φορέας ή Κοινοπραξία ή Ένωση τέτοιων Φορέων που 

προτίθεται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής του. 

 «Διαγωνιζόμενος/οι» ή Υποψήφιος/οι Πάροχος/οι»»: Οι Επιχειρήσεις ή/και Κοινοπραξίες 

των ανωτέρω Επιχειρήσεων ή/και Ενώσεις Προσώπων, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλει φάκελο Προσφοράς.  

 «Εργοδότης» ή «Αναθέτων Φορέας»: Ο Δήμος Ρόδου. 

 «Παροχή Υπηρεσίας»: Το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις 

οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Πάροχος. 

 «Ευρωπαϊκά Πρότυπα»: Τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον Κύριο του Έργου και τα 

οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)» ή ως 

«Κείμενα Εναρμόνισης (HD)», σύμφωνα με τους κανόνες αυτών των οργανισμών. 

 «Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση»: Η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός 

προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 

κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 

εφαρμογής και χρήσης του. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

 «Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης»: η ημερομηνία κατά την οποία θα υπογραφεί η 

Σύμβαση από τον Πάροχο και τον Αναθέτοντα Φορέα. 

 «Χ.Υ.Τ.Α.»: Ο οριοθετημένος χώρος όπου βρίσκονται ο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου. 

 «Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές»: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν υιοθετηθεί από τα 

κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 «Σύμβαση»: Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα και του Παρόχου 

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

 «Συμβατική Περίοδος»: Το χρονικό διάστημα Παροχής της Υπηρεσίας, από την Ημερομηνία 

Υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής. 

 «Συμβατικό Τίμημα»: Η οικονομική προσφορά του Παρόχου. 

 «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού»: Η επιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού που 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4413/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου 

του Αναθέτοντος Φορέα, δηλ. www…………….gr, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4413/2016. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα 

Διακήρυξη έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

δηλ. μέχρι …/…/2018. Ο Αναθέτων Φορέας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα 

υποβληθέντα ερωτήματα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. το αργότερο στις …/…/2018. Το πλήρες κείμενο των 

συμπληρωματικών πληροφοριών θα αναρτηθεί στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο. 

Κανένας Διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Υπηρεσίας που διεξάγει τον Διαγωνισμό. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, να λάβουν γνώση των 

υπόλοιπων στοιχείων του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αδειών και μελετών, Α.Ε.Π.Ο., σχεδίων, 

ερευνών κλπ, στα γραφεία του Αναθέτοντος Φορέα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν, επίσης, να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
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ΆΡΘΡΟ 4: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση της παρούσας Διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Για λόγους πληρέστερης αντίληψης των συνθηκών του έργου κρίνεται σκόπιμο οι προσφέροντες να 

έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν την προσφορά 

τους. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς έχουν 

πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο που θα χορηγείται 

από τον Αναθέτοντα Φορέα και το οποίο θα περιλαμβάνεται - επί ποινή αποκλεισμού - στο φάκελο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης κάθε ενδιαφερόμενου θα ορίζεται στο απαντητικό έγγραφο 

της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, την επιτόπια επίσκεψη 

μπορεί να πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν θα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από νόμιμη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια κα άλλα έντυπα με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια 

από τα παραπάνω ζητηθούν να μεταφραστούν αυτό θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του 

Διαγωνιζόμενου, εντός της προθεσμίας που η Επιτροπή Διενέργειας θα θέτει ειδικά. 

Κάθε ένσταση, υπόμνημα ή έγγραφο των Ενδιαφερομένων, των Διαγωνιζομένων και του Προσωρινού 

ή Οριστικού Αναδόχου που απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα θα υποβάλλεται στην ελληνική 

γλώσσα. 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές πρέπει, 

επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νομίμως κυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της Ελλάδας 

στην χώρα της εκδούσας αρχής, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη 

Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητα τους. 

Η μετάφραση εγγράφων συνταγμένων σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής γίνεται είτε από Έλληνα 

δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, κατά την κείμενη νομοθεσία. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση 

και την υλοποίηση της Σύμβασης, των Υποψηφίων, των Διαγωνιζομένων και του Αναδόχου 

διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αλλοδαπών φορέων, ο Διαγωνιζόμενος και ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των υπαλλήλων του με τον 

Αναθέτοντα Φορέα, με διάθεση διερμηνέων. Τα έξοδα των διερμηνέων αυτών, σε καμία περίπτωση, 

δεν βαρύνουν τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους Ενδιαφερομένους, τους Διαγωνιζομένους και τον 

Προσωρινό ή Οριστικό Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τους κανόνες των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 28 του Ν. 4413/2016. 

ΆΡΘΡΟ 6: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο Αναθέτων Φορέας τηρεί την υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 27 του Ν. 4413/2016. 

Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Διαγωνιζόμενοι, ο Προσωρινός και ο Οριστικός Ανάδοχος οφείλουν να 

μην κοινοποιούν σε τρίτους όσες πληροφορίες θα τους παρασχεθούν και, εν γένει, λάβουν γνώση 

με οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός εάν 

αυτό συνιστά νόμιμη υποχρέωσή τους. 
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Εφόσον ένας Διαγωνιζόμενος χαρακτηρίζει, με την προσφορά του, πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν επιτρέπεται να χαρακτηριστούν ως 

εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διαδικασία ανάθεσης, την εκτέλεση και την υλοποίηση της Σύμβασης εφαρμόζονται, ιδίως, οι 

παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης: 

1. Ο N. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Ο Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».  

3. Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. 

4. Ο Ν. 4413/2016, «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης- Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

5. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων».  

6. Ο Κανονισμός 166/2006/ΕΚ «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς 

ρύπων και τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ». 

7. Ο Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ «για τις μεταφορές αποβλήτων». 

8. Ο Ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

9. Ο Ν. 1642/86 και ο Ν.2859/2000.  

10. Η παρ. Ζ’ του 1
ου

 του Ν. 4152/2013 για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

11. Ο Ν. 3548/2007, «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

12. Ο Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.  

13. Ο Ν.4013/2011, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση έκτου Κεφαλαίου Ν.3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

14. Ο Ν.4205/2013, «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

15. Ο Ν. 4071/2012, «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

16. Ο Ν. 4250/2014,«Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση Διατάξεων του Π. . 318/1992 (Α’ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις». 

17. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/16 και συμπληρωματικά οι 

διατάξεις του Ν. 4412/16.   

18. Η Κ.Υ.Α. 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β'/23-1-2009), «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με 

τη λειτουργία, την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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19. Η με αριθμ. 539/07-08-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου 

20. Η με αριθμ. 575/20-09-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου 

21. Η με αριθμ. …/...-…-2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση των όρων του Διαγωνισμού και διενέργειάς του. 

22. Το με αριθμ. πρωτ. …../…-…-2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για 

την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

23. Λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά πιο πάνω. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

8.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς 

διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των 

συμβάσεων παραχώρησης και στο μέτρο που η υπό ανάθεση σύμβασης παραχώρησης εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών. 

Οικονομικοί φορείς, εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος που έχει υπογράψει τη συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (G.P Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97. 

Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Προσώπων μεταξύ των παραπάνω οικονομικών φορέων, σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό μεταξύ τους.  

Κάθε οικονομικός φορέας θα συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σε ένα και μόνο σχήμα. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όλοι οι Διαγωνιζόμενοι στη σύνθεση των 

οποίων συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

 

8.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Α. Από την συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης αποκλείονται: 

Διαγωνιζόμενοι εις βάρος των οποίων υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/ 841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300), 

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) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του Αναθέτοντος Φορέα ή του 

Διαγωνιζόμενου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το 

Ν. 2803/2000 (Α' 48), 
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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), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 

3691/2008 (Α'166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α'173), 

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 5/4/2011, 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), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α' 215). 

-Ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του Διαγωνιζόμενου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

-Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι έχουν αθετήσει τις  υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εφόσον αυτό πιστοποιείται από δικαστική απόφαση με ισχύ 

δεδικασμένου ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή με τις κείμενες διατάξεις ή/και για τους οποίους ο 

Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ο παρών λόγος αποκλεισμού 

παύει να εφαρμόζεται όταν ο Διαγωνιζόμενος 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. 

-Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι τελούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί μέσω 

διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών 

συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Ν. 4413/2016, 

β) εάν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητές ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 35 του 

Ν. 4413/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

δ) εάν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

ε) εάν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
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στ) εάν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση των πληροφοριών, 

ζ) εάν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

Αναθέτοντος Φορέα, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται 

αθέμιτα πλεονεκτήματα για τους ίδιους στον Διαγωνισμό ή να παράσχουν από πταίσμα 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της Σύμβασης, 

η) εάν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά τους. 

-Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι έχουν αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης έργων, προμήθειας αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών υπό την έννοια του Ν. 4412/2016 ή σύμβασης παραχώρησης υπό την έννοια του Ν. 

4413/2016, κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος- 

μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

Β. Οι Διαγωνιζόμενοι αποκλείονται, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι βρίσκονται, λόγω πράξεων που διαπράχθηκαν ή παραλείφθηκαν είτε πριν είτε κατά 

τη διάρκεια του Διαγωνισμού, σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παραπάνω 

παράγραφο Α. 

Γ. Οποιοσδήποτε Διαγωνιζόμενος εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παραπάνω παρ. Α, περ. i, ii & iii μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε αποδεικνύουν επαρκώς την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού λόγου 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο Διαγωνιζόμενος δεν αποκλείεται από τον 

Διαγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, ο Διαγωνιζόμενος αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 

ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Διαγωνιζόμενο αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Διαγωνιζόμενο το σκεπτικό της 

σχετικής απόφασης. Η απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της 

επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του Αναθέτοντος Φορέα στην εν λόγω 

επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω 

προθεσμίας ο Αναθέτων Φορέας αποκλείει από τον Διαγωνισμό τον εν λόγω Διαγωνιζόμενο. Η εν 

λόγω απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα 

βοηθήματα κατά αυτής κοινοποιούνται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Δ. Θα ελέγχεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, επί ποινή αποκλεισμού, 

εάν στον Διαγωνισμό συμμετέχει εξωχώρια εταιρία, κατά τα αναφερόμενα στην περ. α' της παρ. 4 

του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει.  

 

8.3 Επαγγελματική και Τεχνική Ικανότητα 

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις 

που αφορούν τις τεχνικές και τις επαγγελματικές τους ικανότητες: 

Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την 

προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει εμπειρία 

στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς: 

Αξιοποίησης του βιοαέριου που παράγεται από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων. 



223 

 

Επιτυχούς υλοποίησης Έργων Παροχής Υπηρεσιών Αξιοποίησης Βιοαέριου από Χώρους Διάθεσης 

Απορριμμάτων. 

Να έχει ολοκληρώσει ή να εκτελεί επιτυχώς κατά τα τελευταία 5 έτη τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 

με αντικείμενο την Αξιοποίηση Βιοαέριου από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων που να αφορά έργο 

με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 0.3 ΜWe, το οποίο να λειτουργεί επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο (2) 

τελευταία έτη πριν το έτος  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που 

η εν λόγω εμπειρία του Διαγωνιζόμενου αφορά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό 

σχήμα ή σε ένωση προσώπων, η εμπειρία του Διαγωνιζομένου θα υπολογίζεται εφόσον το ποσοστό 

συμμέτοχής του στο κοινοπρακτικό σχήμα ή στην ένωση προσώπων ανέρχεται σε ποσοστό ίσο ή 

ανώτερο του 40%. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να 

διαθέτει την εν λόγω εμπειρία. 

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν: i) Το πρότυπο διασφάλιση 

ποιότητας ISO 9001, για το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. σε 

κατασκευή συντήρηση και λειτουργία περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων, ii)Το πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001,  για το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής 

υπηρεσίας δηλ. σε κατασκευή συντήρηση και λειτουργία περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων 

και iii) Το πρότυπο για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία OHSAS 18001, για το 

αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. σε κατασκευή συντήρηση  και λειτουργία 

περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης 
Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω ικανότητα.. 

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στελέχη 

για τις θέσεις ευθύνης, για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και 

Πολιτικού Μηχανικού ή/και Χημικού Μηχανικού, με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, 

υπευθύνου κατασκευής ενός τουλάχιστον έργου συναφούς με το αντικείμενο του Διαγωνισμού και 

μεγέθους τουλάχιστον ίσου με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο Α. 

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εμπειρία 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, με επιπρόσθετη εμπειρία  δύο (2) ετών, στη λειτουργία εγκαταστάσεων 

συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

Ένα (1) Μηχανοτεχνίτη ή/και Ηλεκτροτεχνίτη (απόφοιτοι σχολών όπως ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Τεχνικών 

Σχολών Εργοδηγών ή άλλων ισοδύναμων), με διετή προϋπηρεσία στη λειτουργία/ συντήρηση 

εγκαταστάσεων συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

 

8.4 Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια 

Α. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν θετικό μέσο όρο των 

αποτελεσμάτων προ φόρων, για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις και ο μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων, 

για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1.500.000€. Ίδια Κεφάλαια 

νοούνται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας και 

επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει 

θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ φόρων, για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω επάρκεια. 

Β. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών που 

αντιστοιχεί σε εργασίες συναφείς με το αντικείμενο του Διαγωνισμού (υπηρεσίες κατασκευής, 

συντήρησης και λειτουργίας μονάδων αξιοποίησης βιοαερίου από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων, 

για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, μεγαλύτερο από 300.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η εν λόγω 

επάρκεια του Διαγωνιζόμενου αφορά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα ή σε 

ένωση προσώπων, η επάρκεια  του Διαγωνιζομένου θα υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό 

συμμέτοχής του στο κοινοπρακτικό σχήμα ή στην ένωση προσώπων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή 

Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω επάρκεια. 
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Γ. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα ή 

ρευστότητα (χρηματικά διαθέσιμα) τουλάχιστον 650.000€. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης 

Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω επάρκεια. 

Δ.Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας : 

    -  Κυκλοφορούν  Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 

Ο δείκτης βιωσιμότητας προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της      

 επιχείρησης (2016) ή αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από δήλωση ορκωτού     

 λογιστή. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, όλα τα μέλη της πρέπει να καλύπτουν 

τον δείκτη βιωσιμότητας. 

 

8.5 Επίκληση Ικανότητας Τρίτων 

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 8.3 και 8.4 της Διακήρυξης, οι 

Διαγωνιζόμενοι μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών τους μ’ αυτούς. Σε αυτήν την περίπτωση ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδείξει ότι οι 

φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται δεν τελούν σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 

8.2 της Διακήρυξης και ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια 

της παραχώρησης  με την προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. . 

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.4 της Διακήρυξης, ο Διαγωνιζόμενος και ο τρίτος 

φορέας θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 

ή Ένωσης Προσώπων, ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων στην Κοινοπραξία ή στην Ένωση.  

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε Διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α ή 166.339,10€. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Στην 

περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 

Β. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος 6 της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν 

έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των επτά (7) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από 

αντίστοιχη παράταση της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε η 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να ισχύουν για ένα μήνα περισσότερο του χρόνου ισχύος των 

προσφορών. 

Γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στο Διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν μέρος 

στο Διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία επέλευσης των 

εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης. 

Δ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 

με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. 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.  
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ΆΡΘΡΟ 10: ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

10.1 Γενικές Διατάξεις 

Α. Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος, 

στην εξωτερική όψη του, πρέπει να φέρει τα στοιχεία του Διαγωνισμού και τα στοιχεία του 

Διαγωνιζόμενου και ο οποίος αποτελείται από τους ακόλουθους τρεις κλειστούς σφραγισμένους 

υποφακέλους: 

α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

β) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

γ) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς. 

Κάθε υποφάκελος, στην εξωτερική όψη του, πρέπει να φέρει το τίτλο του υποφακέλου, τα 

στοιχεία του Διαγωνισμού και τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου. 

Β. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν συνεχή αρίθμηση ανά 

σελίδα. Διευκρινίζεται ότι η συνεχής αρίθμηση είναι μία και ενιαία για το σύνολο της 

προσφοράς, σύμφωνα με την σειρά των υποφακέλων που αναφέρεται στην παραπάνω 

παράγραφο Α. 

Γ. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και, σε περίπτωση, που δεν έχουν χρόνο ισχύος, να έχουν εκδοθεί εντός των 

τελευταίων τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικότερες διατάξεις της Διακήρυξης ή στο Νόμο. Οι 

υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι υποβαλλόμενες 

υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια ή δημοτική 

αρχή και να έχουν συνταχθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δ. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικότερες διατάξεις της Διακήρυξης. 

Ε. Κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο έναν φάκελο προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές 

εναλλακτικές προσφορές/ αντιπροσφορές. 

 

 10.2 Περιεχόμενα του Φακέλου Προσφοράς 

Α. Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, κατά 

τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω, τα ακόλουθα: 

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος- υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) 

από το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού 

προσώπου, ή τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων, ή από κοινού 

ορισθέντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της Διακήρυξης, με την οποία ο 

Διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι: α) έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της Διακήρυξης, β) η 

προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και γ) τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

4. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 9 της Διακήρυξης. 

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για τον Διαγωνιζόμενο ή/ και για τα 

πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 8.2, παρ. Α, περ. i, της Διακήρυξης, που εκδίδεται από 

την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης. 

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 
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στην περ. i, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, 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 χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την 

υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. i, παρ. Α, του 

άρθρου 8.2 της Διακήρυξης. 

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, αν ο Διαγωνιζόμενος φορολογείται στην Ελλάδα, 

τόσο μεμονωμένα όσο και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει. Αν ο Διαγωνιζόμενος 

δεν φορολογείται στην Ελλάδα, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του. Σε κάθε περίπτωση, αλλοδαπός 

Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας 

αρχής του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, ακόμα και εάν 

φορολογείται και στην Ελλάδα. 

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 

στην περ. ii, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, 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 χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την 

υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. ii, παρ. Α, του 

άρθρου 8.2 της Διακήρυξης. 

7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των ημεδαπών οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό που υποχρεώνονται να ασφαλίσουν 

σε ημεδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής 

τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

εγκατάστασής του, ακόμα και εάν υπέχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στην Ελλάδα. 

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 

στην περ. ii, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, 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 χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την 

υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. ii, παρ. Α, του 

άρθρου 8.2 της Διακήρυξης. 

8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου με το οποίο να πιστοποιείται ότι ο 

Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ούτε 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
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δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή δεν έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές, ούτε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

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 στην 

περ. iii β, παρ. Α, του άρθρου 8.2 της Διακήρυξης, 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 χώρας εγκατάστασης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την 

υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο προσαρτάται επίσημη 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περ. iii β, παρ. Α, του 

άρθρου 8.2 της Διακήρυξης. 

9. Για τις προϋποθέσεις των περ. iiiα, iiiγ, iiiδ, iiiε, iiiστ, iiiζ, iii η & iv, παρ. Α, του άρθρου 8.2 

της Διακήρυξης, παρ. Δ του άρθρου 8.2 ένορκη βεβαίωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 

Διαγωνιζόμενου οι αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισμού ή αν ο Διαγωνιζόμενος είναι 

εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή χώρας εγκατάστασης. 

10. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο υπό τους όρους που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σχετική δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 

ότι δεν υπάρχει επαγγελματικό μητρώο στη χώρα που είναι εγκατεστημένες. 

11. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για Διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για ΙΚΕ, ΟΕ και EE). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον Διαγωνιζόμενο και, εν γένει, τα 

πρόσωπα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 8.1, παρ. Α, περ. i της Διακήρυξης, καθώς 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών. 

12. Απόφαση του αρμοδίου κατά το καταστατικό οργάνου του Διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση μη 

φυσικού προσώπου) το οποίο εγκρίνει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και ορίζει τον 

εκπρόσωπό του, αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό, για την υποβολή της προσφοράς ή 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση διορισμού πληρεξουσίου. Δεν γίνονται δεκτές 

αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

13. Για τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία, 

απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α711-04-96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ279/Α710-11-2005), υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις και από τις διατάξεις της ΚΥΑ 24014/25-11-2005. Εάν 

είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές 

ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 

3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05, υπό τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις και από τις διατάξεις της ΚΥΑ 24014/25-11-2005. 

14. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων θα υποβληθούν: α) Όλα τα προαναφερθέντα 

δικαιολογητικά (περ. iv έως και xii) για κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο). β) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων με το 
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οποίο: και συμφωνείται η συμμετοχή της στον Διαγωνισμό, δηλώνονται τα ποσοστά κάθε 

μέλους της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και των μελών 

της έναντι του Αναθέτοντα Φορέα. γ) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 

Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων από την οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη 

συμμετοχή του Μέλους στην Κοινοπραξία ή στην Ένωση και στο Διαγωνισμό. δ) Σε περίπτωση 

κοινού εκπροσώπου για την υποβολή της προσφοράς, συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού 

του κοινού εκπροσώπου. ε) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης 

Προσώπων από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαμβάνει από κοινού την ευθύνη για 

κάθε τι σχετικό με την παροχή υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης, έναντι του Αναθέτοντος Φορέα. 

15. Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Διακήρυξης, στην 

οποία θα δηλώνονται τα κύρια στοιχεία των εγκαταστάσεων που καλύπτουν την προϋπόθεση 

της παρ. Α και Β του άρθρου 8.3 της Διακήρυξης, πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των 

εκτελεσθέντων έργων & υπηρεσιών και απλά αντίγραφα των αδειών λειτουργίας των 

δηλωθέντων εγκαταστάσεων ή αντίστοιχο έγγραφο για αλλοδαπές επιχειρήσεις. Τα 

πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία: 

α) Ονομασία της εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες / εργασίες του 

Διαγωνιζομένου, β) Ονομασία αναδόχου (μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία), γ) Ποσοστό 

συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση Κύριος του Έργου / Φορέας Ανάθεσης, δ) 

Ημερομηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών, ε) Λειτουργική και Τεχνική Περιγραφή 

Εγκαταστάσεων με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, στ) Υπηρεσίες που 

παρείχε ο ανάδοχος, με σαφή αναφορά στο είδος και στο αντικείμενο αυτών, ζ) Προσωπικό που 

διέθεσε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η) Δήλωση περί εμπρόθεσμης και έντεχνης 

εκτέλεσης των έργων και υπηρεσιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους 

αρμόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών. Αν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 

φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά    από την αρμόδια 

αρχή(αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορεας), ενώ αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως 

αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε 

αντισυμβαλλόμενο φορέα. 

16. Τα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στην παρ. Γ του άρθρου 8.3 της Διακήρυξης. 

17. Για την προϋπόθεση της παρ. Δ του άρθρου 8.3 της Διακήρυξης, τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Διακήρυξης, με τα 

ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών. β) Υπογεγραμμένα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών., γ) 

Αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών από τους αναθέτοντες φορείς των εκάστοτε έργων, δ) 

Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της 

Διακήρυξης,  με την οποία θα αποδέχεται τον διορισμό του στη θέση ευθύνης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην  Διακήρυξη. 

18. Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων. Ως Οικονομικές Καταστάσεις 

των τριών (3) τελευταίων χρήσεων νοούνται οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις [οι 

ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται τέτοιες, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές 

καταστάσεις] των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών τα οποία έχουν λήξει προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης υποβολής των προσφορών και οι οποίες έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου και είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Σε περίπτωση που 

οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες 

Οικονομικές Καταστάσεις. Σε περίπτωση που το τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν έχουν καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί 

οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή της προσφοράς, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο 

έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως προηγούμενων τριών (3) συναπτών 
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οικονομικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, 

θα προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και θα λαμβάνονται υπόψη τα 

ζητούμενα από την παρούσα, οικονομικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν. Σε 

περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ (€), 

τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των 

Οικονομικών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγματική 

ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. 

19. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Διακήρυξης, σχετικά με το ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών του Διαγωνιζόμενου που αντιστοιχεί σε εργασίες συναφείς με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

20. Βεβαίωση που εκδίδεται από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην οποία θα 

αναφέρεται ρητώς είτε το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας του Διαγωνιζόμενου, είτε το 

ποσό του μέσου όρου των χρηματικών διαθεσίμων (εξαιρουμένων τυχόν υπολοίπων σε 

δεσμευμένους λογαριασμούς) των τελευταίων έξι (6) μηνών (ρευστότητα) του Διαγωνιζόμενου. 

21. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 8.5 της Διακήρυξης, θα πρέπει, επιπλέον των παραπάνω, 

να υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, αναφορικά με τους άλλους οικονομικούς φορείς 

στους οποίους στηρίζονται οι Διαγωνιζόμενοι, διαφορετικά η ικανότητα ή/ και η επάρκεια δεν 

θα λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 8.3 και 8.4 της 

Διακήρυξης: α) Όλα τα δικαιολογητικά των περ. iv έως και xiii της παρούσας παραγράφου. β) 

Απόφαση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου καταστατικού οργάνου του οικονομικού φορέα, με την 

οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον Διαγωνιζόμενο της επαγγελματικής και τεχνικής 

ικανότητας ή/ και της χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας του άλλου φορέα, ώστε 

να είναι στη διάθεση του Διαγωνιζόμενου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Στην 

απόφαση αυτή ο εν λόγω άλλος φορέας θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στο Διαγωνιζόμενο 

τους συγκεκριμένους πόρους. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 

εξειδικεύει τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι με ρητή προς τούτο δέσμευση, 

με τρόπο ώστε να είναι δυνατό στον Αναθέτοντα Φορέα να προβεί στην αξιολόγηση και 

εκτίμηση της σημασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του Διαγωνισμού και να 

διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης. Επίσης, 

εφόσον η διάθεση πόρων αφορά το άρθρο 8.4 της Διακήρυξης, στην απόφαση αυτή ο άλλος 

φορέας θα δεσμεύεται ρητά ότι θα είναι από κοινού με τον Διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την 

εκτέλεση της Σύμβασης έναντι του Αναθέτοντος Φορέα. γ) Εφόσον η διάθεση πόρων αφορά το 

άρθρο 8.3 της Διακήρυξης, όλα τα δικαιολογητικά των περ. xiv & xv της παρούσας 

παραγράφου. δ) Εφόσον η διάθεση πόρων αφορά το άρθρο 8.4 της Διακήρυξης, όλα τα 

δικαιολογητικά των περ. xvii έως και xix της παρούσας παραγράφου. 

 

Β. Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη σειρά 

που αναφέρονται παρακάτω, τα ακόλουθα: 

1. Τεχνική Έκθεση με αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του τεχνικού αντικειμένου της 

Σύμβασης από τον Διαγωνιζόμενο, επισήμανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων, 

καθώς και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' 

ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

i. Μεθοδολογία εκτίμησης ποσοτήτων του παραγόμενου βιοαερίου. 

ii. Περιγραφή του τρόπου κατασκευή και λειτουργίας του έργου, πιθανά προβλήματα 

και ιδιαιτερότητες, υπόδειξη τρόπων επίλυσή των. 

iii. Αναλυτική περιγραφή και προδιαγραφές χωροθέτησης των φρεατίων άντλησης 

βιοαερίου καθώς και της όδευσης των αγωγών συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου. 

iv. Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή του προτεινόμενου τεχνικού 

εξοπλισμού, η οποία θα συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.  
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Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστο, επί ποινή αποκλεισμού, από τα ακόλουθα 

σχέδια (σε κατάλληλη κλίμακα): 

 Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μηκοτομές και διατομές με τη 

διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου, με μέγιστη κλίση 1:3. 

 Γενική διάταξη έργων τοποθέτησης της εξομαλυντικής στρώσης, πάχους 40-50cm. 

 Γενική διάταξη έργων τοποθέτησης της στεγανωτικής στρώσης, πάχους 50cm. 

 Γενική διάταξη έργων συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου που περιλαμβάνει τις θέσεις των 

φρεατίων και των αγωγών μεταφοράς. 

 Γενική διάταξη του σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης. 

2. Πρόγραμμα συντήρησης σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης & δικτύου συλλογής βιοαερίου. 

3. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης όπου 

θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Σημειώνεται ότι, εάν η ομάδα δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. Γ του άρθρου 8.3 

της Διακήρυξης, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν η ομάδα πληροί απλώς 

τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις, βαθμολογείται με τον βαθμό 6. 

4. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζομένου στην οποία θα δηλώνονται το τμήμα της Σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τους υπεργολάβους που προτείνει, 

καθώς και ότι αυτοί δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 8.2 της 

Διακήρυξης. 

Γ. Ο Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, την 

οικονομική προσφορά του Διαγωνιζόμενου, νομίμως υπογεγραμμένη. Στον Υποφάκελο της 

Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού και το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς που συνοδεύει τα Τεύχη Δημοπράτησης. Η τιμή της προσφοράς αναφέρεται στο 

σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στην Διακήρυξη και θα είναι 

διατυπωμένη σε ποσοστό της αμοιβής του Παρόχου επί του Καθαρού Κύκλου Εργασιών από την 

πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

10.3 Συμπληρώσεις/ Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει τους Διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή 

να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της 

Διακήρυξης. Προς τον σκοπό τούτο κοινοποιεί στους Διαγωνιζόμενους έγγραφη πρόσκληση και τους 

τάσσει προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από 

τους Διαγωνιζόμενους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Οι ως άνω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να αφορούν μόνο ασάφειες ή 

τυπικές ελλείψεις. Η παροχή της δυνατότητας διευκρίνισης ή συμπλήρωσης στον Διαγωνιζόμενο, 

σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια είναι υποχρεωτική, εάν επίκειται αποκλεισμός του από τον 

Διαγωνισμό, λόγω ασαφειών ή τυπικών ελλείψεων των δικαιολογητικών και εγγράφων, που έχουν 

υποβληθεί. Οι ως άνω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή για πρώτη φορά εγγράφων σε συμμόρφωση με όρους της 

Διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η παροχή της δυνατότητας διευκρίνισης ή συμπλήρωσης 

δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση των Διαγωνιζομένων ή να έχει ως συνέπεια 

ευνοϊκή μεταχείριση ενός ή περισσοτέρων από αυτούς. 

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΆΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον Διαγωνισμό ορίζεται η 

..…/……./2018 . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

 

ΆΡΘΡΟ 13: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό για διάστημα έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία του άρθρου 1.1 της Διακήρυξης, η οποία 

οφείλει να τις διαβιβάσει, χωρίς να τις αποσφραγίσει, στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Την …/…/2018, ώρα 10:00 πμ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει 

τον κύριο φάκελο των προσφορών που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως. Όσες προσφορές 

υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας 

ελέγχει εάν οι φάκελοι των προσφορών πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.1, παρ. Α, 

της Διακήρυξης. Όσες προσφορές δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις δεν 

αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας αποσφραγίζει μόνο 

τους Υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής και προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου των 

υποφακέλων αυτών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας πριν την ολοκλήρωση της 

σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται 

στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 

Στη συνέχεια συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης των Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το οποίο διαβιβάζει στον 

Αναθέτοντα Φορέα για έγκριση. Ο Αναθέτων Φορέας εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της 

αξιολόγησης των Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η απόφαση του Αναθέτοντα 

Φορέα κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 

προσφυγή του τέταρτου βιβλίου του Ν. 4412/16.  

 

Β. Μετά την έκδοση της απόφασης του Αναθέτοντα Φορέα επί των Υποφακέλων 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επιστρέφει τους μη 

αποσφραγισμένους φακέλους όσων Διαγωνιζομένων αποκλείστηκαν, κατά το στάδιο 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και αποσφραγίζει σε ημερομηνία που γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους μόνο τους 

Υποφακέλους Τεχνικής Προσφοράς όσων Διαγωνιζομένων δεν αποκλείστηκαν. Στη 

συνέχεια προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου των υποφακέλων αυτών και βαθμολογεί μόνο τις 

Τεχνικές Προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης, με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί με σειρά φθίνουσας βαρύτητας: 
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Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογούμενων 

Κριτηρίων αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 

Περιγραφή κριτηρίου 
Βαρύτητα 

(βi) 

1. Λειτουργικότητα προτεινόμενης τεχνικής λύσης λαμβανομένης υπόψη της 

χωροθέτησης των Εγκαταστάσεων (φρεάτια βιοαερίου και όδευση αγωγών 

συλλογής και μεταφοράς, σταθμός ενεργειακής αξιοποίησης) 

35% 

2. Τεκμηρίωση προτεινόμενης τεχνικής λύσης με επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 

του έργου και αντιμετώπισής των 
20% 

3. Πρόγραμμα συντήρησης σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης και δικτύου 

συλλογής βιοαερίου 
15% 

4. Πληρότητα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 15% 

5. Αποτελεσματικότητα Προτεινόμενης Ομάδας – Οργανόγραμμα 10% 

6. Απόδοση εξοπλισμού ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου 5% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Uτί (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3, 4, 5, 6), που 

συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 10. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα 

κριτήρια, βαθμό κάτω του 6, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο ο βαθμός Uτί θα πολλαπλασιαστεί με τον επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 

Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε Διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

Βτ = Σ (Uτί x βί) 

όπου : 

Βτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Uτί = ο βαθμός του κριτηρίου ί και 

βί = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ί 

Οι Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθμολογία τους 

υπερβαίνει τις 7 μονάδες, δηλ. εφόσον Βτ >7. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό 

Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο 

διαβιβάζει στον Αναθέτοντα Φορέα για έγκριση. Ο Αναθέτων Φορέας εκδίδει τη σχετική 

απόφαση επί της αξιολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Η απόφαση του 

Αναθέτοντα Φορέα κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 

προδικαστική προσφυγή του τέταρτου βιβλίου του Ν. 4412/16.  

Γ. Μετά την έκδοση της απόφασης του Αναθέτοντα Φορέα επί των Υποφακέλων 

Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας επιστρέφει τους μη αποσφραγισμένους 

φακέλους όσων Διαγωνιζομένων αποκλείστηκαν, κατά το στάδιο Αξιολόγησης και 

Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Τεχνικής Προσφοράς και αποσφραγίζει σε ημερομηνία που 

γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους μόνο τους Υποφακέλους Οικονομικής Προσφοράς όσων 

Διαγωνιζομένων δεν αποκλείστηκαν. Στη συνέχεια προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου των 
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υποφακέλων αυτών και αξιολογεί μόνο τις Οικονομικές Προσφορές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από 

τον τύπο: 

Β = 0,70* Βτ + 0,30 * Βκ 

όπου: 

Β = η τελικός βαθμός της προσφοράς. 

Βτ = ο βαθμός τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου. 

Βκ = το προσφερόμενο ποσοστό αμοιβής του Διαγωνιζομένου 

Ο τελικός βαθμός προσφοράς στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και Ανάδοχος 

ανακηρύσσεται ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό (Β). 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που θα 

συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. 

Προσφορές που έχουν ίσο Τελικό Βαθμό (Β) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή 

οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική 

Βαθμολογία (Βτ) με επικρατέστερη αυτή με μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το Πρακτικό 

Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

διαβιβάζει στον Αναθέτοντα Φορέα Ο Αναθέτων Φορέας εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της 

αξιολόγησης των Υποφακέλων Οικονομικής Προσφοράς, και κατακυρώνει τον Διαγωνισμό 

στον Διαγωνιζόμενο με την μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό (Β). Η απόφαση του Αναθέτοντα 

Φορέα κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο . Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή του τέταρτου βιβλίου του Ν. 4412/16.  

 

ΆΡΘΡΟ 16: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα του από τον 

Αναθέτοντα Φορέα. 

Β. Ο Αναθέτων Φορέας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τον Διαγωνισμό, εφόσον απέβη άγονος είτε λόγω αποκλεισμού 

όλων των Διαγωνιζομένων είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των 

προσφορών. 

Γ. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

β) Αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

γ) Αν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Αναθέτοντα 

Φορέα. 

δ) Αν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι οικονομικές ή οι τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται 

με τη διαδικασία ανάθεσης ή συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, με συνέπεια να μην είναι 

δυνατή η εκτέλεση της Σύμβασης. 

ε) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Δ. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ο 

Αναθέτων Φορέας μπορεί, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
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μερικά τον Διαγωνισμό ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει 

την επανάληψή του από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ε Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση του Διαγωνισμού 

και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των 

όρων του, ή να διενεργήσει νέα διαδικασία ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Ν. 4413/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΆΡΘΡΟ 17: ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

17.1 Σύναψη Σύμβασης 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και την 
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κοινοποιείται η 

εγκριτική του αποτελέσματος του Διαγωνισμού απόφαση στον Πάροχο, με πρόσκληση για 

την υπογραφή της Σύμβασης σε ορισμένο τόπο και σε ορισμένη προθεσμία που δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Κατά την εν λόγω υπογραφή, προσκομίζονται, 

μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης. Αν ο Πάροχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης ή δεν προσκομίσει 

τα απαιτούμενα στοιχεία, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η 

προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα 

η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ειδική ποινή. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 

ο Πάροχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνση του. 

Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται 

υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε 

κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει 

όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της. 

Στην περίπτωση Παρόχου Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, ισχύουν και οι επόμενες 

υποχρεώσεις των μελών της: 

1. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 

της κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων.  

2. Τα μέλη της Παρόχου κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων ευθύνονται έναντι του 

Αναθέτοντος Φορέα εις ολόκληρο από κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα για κάθε 

υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από το νόμο.  

3. Όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων οφείλουν κατά την κατάρτιση 

και υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού 

εκπροσώπου έναντι του Αναθέτοντος Φορέα. Με την ίδια πράξη ορίζεται και ο 

αναπληρωτής του εκπροσώπου ο οποίος εκπροσωπεί την κοινοπραξία ή την Ένωση 

Προσώπων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου. 

Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της 

κοινοπραξίας ή τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο 

εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη 

διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον 

δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της επόμενης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή και 

η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών και 

μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με το φορέα ανάθεσης. Μαζί με 

την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής 
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του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός του 

εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς 

αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της 

Σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του ανταλλάγματος και ο διορισμός 

αντικλήτου. 

4)  Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από 

κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την 

κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους 

διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί προηγουμένως. 

Στην περίπτωση που ο Πάροχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων η Σύμβαση θα 

υπογραφεί με Νομικό Πρόσωπο οιασδήποτε μορφής, με σκοπό αποκλειστικά την εκτέλεση 

της Σύμβασης, με τα μέλη αυτού να είναι τα μέλη του αρόχου, κατά το ίδιο ποσοστό 

συμμετοχής. 

 

17.2 Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση Σύμβαση 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

Η Σύμβαση 

Η Παρούσα Διακήρυξη 

Η Οικονομική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά 

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν τα επόμενα επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

2. Τα κείμενα ΕΝ και HD των Ευρωκωδίκων 

3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  

4. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO ή ισοδύναμα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της 

παροχής υπηρεσιών, θα υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος του Διαγωνισμού, εκτός από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

 

ΆΡΘΡΟ 18: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 5% 

επί του προϋπολογισμού του έργου εκτός Φ.Π.Α η οποία θα ισχύει για ένα (1) έτος και θα 

ανανεώνεται ετησίως, μέχρι το πέρας της Σύμβασης και θα αφορά το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών όπως ορίζονται στην παρούσα. Οι εγγυητικές επιστολές 

εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, 

ανεξαρτήτως του ύψους τους και είναι συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος 7 της παρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στο στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφαρμόζεται το άρθρο 47.2 του Ν.4413/2016 και 

αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 134-181 του Ν. 4412/2016, αναφορικά με τα έργα που θα 

κατασκευαστούν και αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 200-220 του Ν. 4412/2016, 

αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, εφόσον οι εν λόγω διατάξεις (άρθρα 134-

181 & 200-220 του Ν.4412/2016) δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Ν. 4413/2016, 

ούτε προς τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και εφόσον οι διατάξεις αυτές συνάδουν με 

το εν γένει αντικείμενο της Σύμβασης. 
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ΆΡΘΡΟ 20: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Α. Κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, αναφορικά με τις υπεργολαβίες, εφαρμόζονται 

οι παρ. 2 έως και 7 του άρθρου 50 του Ν. 4413/2016. 

Β. Κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση μέρος ή το 

σύνολο των συμβατικών του αξιώσεων υφιστάμενων και μελλοντικών, εφόσον αυτές 

προσδιορίζονται ή είναι δυνατόν να προσδιορισθούν με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, όπως ιδίως πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οποιαδήποτε άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε εποπτεία κεντρικής τράπεζας ή άλλης 

αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, τα οποία συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της υλοποίησης του 

αντικειμένου της Σύμβασης, προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τη χρηματοδότηση 

αυτή. Για την εκχώρηση αυτή, για την οποία δεν απαιτείται η συναίνεση του Αναθέτοντος 

Φορέα αλλά μόνο η απλή ενημέρωσή του, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί 

εκχώρησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 

4413/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 22: ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. Η έναρξη της διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται με την υπογραφή της και η λήξη της με το 

πέρας είκοσι (20) ετών από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του Σταθμού 

Ηλεκτροπαραγωγής ή την ενεργοποίηση της Διασύνδεσης. Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από 

την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες κατά τον νόμο 

άδειες και να έχουν κατασκευαστεί τα απαιτούμενα δίκτυα για τη συλλογή και ενεργειακή 

αξιοποίηση του βιοαερίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης κάποιας εκ των παραπάνω 

αδειών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από την υπογραφή της 

Σύμβασης και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου, ο τελευταίος 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Β. Η Σύμβαση λύεται α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειάς της,, όπως τυχόν 

τροποποιήθηκε ή β) με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Παραχωρησιούχο ή γ) 

με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ή δ) όταν η Θερμογόνος Δύναμη του 

αντλούμενου βιοαερίου μειωθεί σε επίπεδα που καθίσταται ανέφικτη η ενεργειακή 

αξιοποίηση του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή ε) σε περίπτωση συνδρομής λόγων 

ανώτερης βίας. 

Γ. Μετά τη λήξη της Σύμβασης, αν έχει καταστεί ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του 

βιοαερίου στις εγκαταστάσεις του Παρόχου, ο τελευταίος υποχρεούται: 

• Να αποκαταστήσει τον χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και να τον παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα εντός περιόδου δύο (2) μηνών 

από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. 

• Να εξασφαλίσει την καύση των εναπομεινασών (μη ενεργειακά αξιοποιήσιμων) 

ποσοτήτων βιοαερίου, από το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Α. σε πυρσό καύσης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε περίπτωση που: 

1. Έγινε μία τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης που θα είχε αλλιώς απαιτήσει μία νέα 

διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης, βάσει του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 
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2. Ο Παραχωρησιούχος κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8.2, περ. i, της Διακήρυξης και, ως τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό. 

3. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας, άρθρο 258 

της ΣΛΕΕ, ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει των 

Συνθηκών λόγω του γεγονότος ότι ο Αναθέτων Φορέας έχει αναθέσει τη Σύμβαση, χωρίς να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του δυνάμει των συνθηκών και του Ν. 4413/2016. 

4. Συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του Ν. 4413/2016. 

5. Ο Παραχωρησιούχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 

με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις. 

Για την καταγγελία της Σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 203 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 24: ΈΝΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Α. Κατά το στάδιο ανάθεσης της Σύμβασης, για την επίλυση διαφορών, εφαρμόζεται το άρθρο 

60 του Ν. 4413/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τέταρτου βιβλίου του Ν. 4412/16. 

Β. Κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, για την επίλυση διαφορών, εφαρμόζεται το άρθρο 

64, παρ. 1 έως και 8, και το άρθρο 66 του Ν. 4413/2016.  

Γ. Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά το στάδιο της εκτέλεσης της 

Σύμβασης δεν παρέχει το δικαίωμα στον Πάροχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των 

υπηρεσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύμβαση, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου Β ή/ και τυχόν σχετικής 

δικαστικής απόφασης προσωρινής δικαστικής προστασίας. Εάν ο Πάροχος αρνηθεί για 

τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών 

καθηκόντων του, ο Αναθέτοντας Φορέας θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 23 της Διακήρυξης. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                                          Επώνυμο                                                                         

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                             , Οδός                                      , Αριθμός                , ΤΚ                                                  
 

Με ατομική μου ευθύνη ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας (ή Ένωσης προσώπων) ……………..................... και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ότι 

τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι ακριβή και αληθή. 

 



 

 

Ονομασία 

Έργου 

Δυναμικότητα 

Εγκατεστημέν

ης Ηλεκτρικής 

Ισχύος σε MW 

Φορέας 

Έργου 

Ποσοστό 

Διαγωνιζόμενου 

στον Φορέα Έργου 

Αναλογούσα 

δυναμικότητα σε MW 

βάσει ποσοστού 

συμμετοχής 

Φορέας 

Ανάθεσης 

Περιγραφή 

υπηρεσιών 

Έτος έναρξης 

σύμβασης 

Έτος 

λήξης 

σύμβασης 

         

         

         

 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

Ο Δηλών 

 

……………………………….. 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

(άρθρο 8 .1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                                          Επώνυμο                                                                         

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                             , Οδός                                      , Αριθμός                , ΤΚ                                                  
 

 

Με ατομική μου ευθύνη ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας (ή Ένωσης προσώπων) …………….....................και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι για την εκτέλεση της Σύμβασης θα χρησιμοποιηθεί το κάτωθι 

προσωπικό το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.3   της Διακήρυξης   και ότι 

τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι ακριβή και αληθή. 



 

 

 

Όνομα/Επώνυμο Τίτλοι Σπουδών 

Ονομασία έργου/υπηρεσίας 

απ’ όπου αντλείται η απαιτούμενη 

εμπειρία 

Θέση Ευθύνης Περίοδος (Από – έως) 

     

     

     

 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

Ο Δηλών 

 

…………………………….. 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8, Ν.1599/86) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                          Επώνυμο                                                               

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                       , Οδός                                    , Αριθμός                , ΤΚ                          
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι με την ιδιότητα μου ως 

……………………………………………………………….………. και εφόσον η Εταιρία (ή 

Ένωσή προσώπων) …………………………………………………….……………….. 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος του Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», αποδέχομαι τον διορισμό μου στη θέση 

ευθύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.3.Δ της Διακήρυξης. 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

Ο Δηλών 

 

…………………………….. 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8, Ν.1599/86) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                          Επώνυμο                                                               

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                       , Οδός                                    , Αριθμός                , ΤΚ                          
 

 

Με ατομική μου ευθύνη ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας (ή Ένωσης προσώπων) …………….....................και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι ακριβή και αληθή. 

 



 

 

 

   (Α) (Β) (Γ) 

Έτος 

οικονομικής 

χρήσης 

Όνομα διαγωνιζόμενου 

(αυτοτελώς ή ως μέλος 

Ένωσης προσώπων ή 

Κοινοπραξίας) 

Εταιρικό σχήμα ή 

κοινοπραξία που 

εκτελεί τις συναφείς 

υπηρεσίες 

Κύκλος 

εργασιών σε 

ευρώ (€) 

συναφών 

υπηρεσιών 

Συμμετοχή 

διαγωνιζομένου 

στο εταιρικό σχήμα ή 

κοινοπραξία που εκτελεί 

τις συναφείς υπηρεσίες 

Ποσό του Κύκλου 

Εργασιών που 

αναλογεί (Γ=Α x Β) 

2017      

2016      

2015      

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

 

Ο Δηλών 

 

…………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8, Ν.1599/86) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                          Επώνυμο                                                               

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                       , Οδός                                    , Αριθμός                , ΤΚ                          
 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους της Διακήρυξης και των Συμβατικών Τευχών, β) η 

προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα Συμβατικά Τεύχη και γ) τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

Ο Δηλών 

 

…………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)/ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1

) ............................. (Διεύθυνση 

Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2

) ................................................ Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. 

……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3

. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………………4 υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii)   [σε   περίπτωση   νομικού   προσώπου]:   (πλήρη   επωνυμία)   ................................,   ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

 

Α) ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ  

α) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ......................   (διεύθυνση)   ....................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ......................   (διεύθυνση)   ....................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για  τη  συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία)  ..................... Διακήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

.....................................................……………… της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), 

για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 

τμήμα/τα……………………….. και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

.....................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .......................................................9 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 

... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.10 
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.11 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 

και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 

αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ  

4 ο.π. υποσ. 3 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων  της  Διακήρυξης / Πρόσκλησης / Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 

τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 

4281/2014). 

10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014 

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με 

την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Ημερομηνία έκδοσης  …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
12

)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
13

................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
14

. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ
......................................................... 15

 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:    (ονοματεπώνυμο,       πατρώνυμο) 

.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii)   [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:   (πλήρη   επωνυμία)   ........................,   ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ....
16 

/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ............. Διακήρυξη / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος
17

................................της/του      (Αναθέτουσας      Αρχής      / Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….ημέρες
18 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης
19

) 

   ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
20

. 
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----------------------------------------------------------------------
 

12 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

13 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

14 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 

15 Όπως υποσημείωση 14 

16  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση 

17  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 

18 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

19  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

20 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ΕΣΥ έχουν το νόημα που καθορίζεται 

παρακάτω: 

1. «Πάροχος» ή «Πάροχος Υπηρεσιών»: ο Οικονομικός Φορέας ο οποίος θα κληθεί να συνάψει 

σύμβαση για την παροχή της παρούσας υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη. 

2. «Οικονομικός Φορέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών 
και/ή έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

3. «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας ή Κοινοπραξία ή Ένωση τέτοιων 

Φορέων που προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους 

διεξαγωγής του. 

4. «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος» ή «Υποψήφιοι Πάροχοι» ή «Υποψήφιος Πάροχος»: Οι 

Επιχειρήσεις ή/και Κοινοπραξίες των ανωτέρω Επιχειρήσεων ή/και Ενώσεις Προσώπων που 

συμμετέχουν στο Διαγωνισμό της ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών και έχουν υποβάλει φάκελο 

Προσφοράς. 

5. «Εργοδότης» ή «Αναθέτων Φορέας»: Ο Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

6. «Εγκατεστημένος Πάροχος»: Η Επιχείρηση ή οι Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης, είναι εγκατεστημένες επί τόπου του έργου και έχουν την ευθύνη εκμετάλλευσης του 

βιοαερίου με παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

7. «Παροχή Υπηρεσίας»: Το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν τις οποίες καλείται να 

εκπληρώσει ο Πάροχος. 

8. «Ευρωπαϊκά Πρότυπα»: Τα πρότυπα που έχουν επιλενεί από τον Κύριο του Έργου για την εκτέλεση 

του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)" ή 

ως "Κείμενα Εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών. 

9. «Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση»: Η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος 

για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα 

εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

10. «Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης»: Η ημερομηνία κατά την οποία θα υπογράφει η Σύμβαση 

από τον Πάροχο και τον Αναθέτοντα Φορέα. 
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11. «Χ.Υ.Τ.Α.»: Ο οριοθετημένος χώρος στον οποίο βρίσκονται οι Εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας 

Ρόδου. 

12. «Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με 

διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13. «Σύμβαση»: Η Σύμβαση που θα υπογράφει μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα και του Παρόχου και τα 

λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

14. «Συμβατική Περίοδος»: Το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης μέχρι 

την ημερομηνία λήξης αυτής. 

15. «Συμβατικό Τίμημα»: Η οικονομική προσφορά του Παρόχου. 

16. «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού»: Η επιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού που ορίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4413/2016. 

 

 1.2 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

                     Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση Σύμβαση είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η Σύμβαση 

2. Η Παρούσα Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Η Τεχνική Προσφορά 

 

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν τα επόμενα επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

1. Τα κείμενα ΕΝ και HD των Ευρωκωδίκων 

2. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO ή ισοδύναμα. 
 

                    Σε κάθε περίπτωση, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της παροχής 

υπηρεσιών, θα υπερισχύει η Σύμβαση, όπως θα υπογράφει μετά την έγκριση του αποτελέσματος του 
Διαγωνισμού, εκτός από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Το αντικείμενο υπηρεσιών που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει: 

 Τη μετακίνηση των απορριμματικών αποθέσεων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση κλίσεων 

πρανών 1:3 κατά μέγιστο. 

 Την τοποθέτηση εξομαλυντικής στρώσης πάχους 40-50cm σε όλη την έκταση των δύο κυττάρων του 

Χ.Υ.Τ.Α. από ομοιογενή υλικά με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 15cm. 

 Την τοποθέτηση στεγανωτικής αργιλικής στρώσης πάχους 50cm σε όλη την έκταση των δύο 

κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α., διαπερατότητας k≤10-9m/sec. 

 Την κατασκευή, συντήρηση & λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με όλες τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις ήτοι επεξεργασία βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών υποδομών, Διασύνδεσης 

Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ κλπ, που έχουν στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας 

Ηλεκτροπαραγωγής. 

 Την κατασκευή, συντήρηση & λειτουργία του δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου στην 

Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται δίκτυο από όλα τα κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. 

ήτοι το ολοκληρωμένο και το κύτταρο που βρίσκεται σε λειτουργία . Στη φάση αυτή δεν 

περιλαμβάνεται το αέριο που θα παράγεται στο κύτταρο που θα κατασκευαστεί για τα υπολείμματα 

της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων. 

 Τη διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για την αδειοδότηση των ως άνω εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών. 

 Τη χρηματοδότηση του συνόλου όλων των παραπάνω έργων και ενεργειών. 
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ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

                   Ο Πάροχος των Υπηρεσιών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης του βιοαέριου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου: 

1. Υποχρεούται να λειτουργεί σε συνεχή βάση (24 ώρες ημερησίως, 7 μέρες τη βδομάδα) την 

εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγής κατά τη συμβατική περίοδο, εξαιρουμένων των περιόδων 

προγραμματισμένων συντηρήσεων του εξοπλισμού και απρόβλεπτων βλαβών. 

2. Υποχρεούται να προβαίνει σε προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εργασιών επισκευής και μεταφοράς των 

απορριμμάτων που (είναι πιθανόν) να συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής 

του δικτύου του βιοαέριου καθώς και των στραγγισμάτων που τυχόν σωρεύονται εντός των 

φρεατίων άντλησης βιοαερίου. 

3. Υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την 

παροχή των εργασιών της Σύμβασης και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή 

και σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

4. Υποχρεούται να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της 

Σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στη διακήρυξη, ιδίως δε τις δαπάνες μισθών & ημερομισθίων 

του προσωπικού του και εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 

ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα μετακίνησης και γενικά, κάθε είδους απρόβλεπτη 

δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. 

5. Υποχρεούται, σε ενδεχόμενο που του ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα οποτεδήποτε, να 

συνεργασθεί με Τεχνικό Σύμβουλο στον οποίο θα παρέχει πρόσβαση σε στοιχεία εκτέλεσης του 

έργου και στο ίδιο το έργο. Σε τέτοιο ενδεχόμενο ο Τεχνικός Σύμβουλος θα τυγχάνει της 

προηγούμενης έγκρισης του Αναθέτοντος Φορέα και το αντικείμενό του θα είναι η υποστήριξη του 

Δήμου στην παρακολούθηση των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων υλοποίησης της σύμβασης 

για το διάστημα έως τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Τα ελάχιστα προσόντα που 

θα πρέπει να διαθέτει είναι τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στην επίβλεψη/διαχείριση παρόμοιων 

έργων. Η αμοιβή του θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο και θα καταβάλλεται από 

αυτόν.  

6. Οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια & φροντίδα και να αποφεύγονται πράξεις ή παραλείψεις που θα 

μπορούσαν να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα για την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Αναλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου που 

προβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ που έχουν άμεση ή 

έμμεση σχέση με μελέτες, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της Σύμβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η 

μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των παραπάνω βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Πάροχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε 

απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο Αναθέτων Φορέας και τα όργανα αυτού να μην υποστούν οποιαδήποτε 

ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

8. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Αναθέτοντα 

Φορέα και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του Φορέα σχετικά με 

την εκτέλεση της Σύμβασης. 

9. Υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση του Αναθέτοντος Φορέα στο χώρο του Σταθμού 

Ηλεκτροπαραγωγής, μετά από συνεννόησή, για τυχόν επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις παραγωγής. 

10. Υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. του Χ.Υ.Τ.Α. 

11. Από την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής υποχρεούται να συντάσσει 

μηνιαίες εκθέσεις που κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια, την 

κατανάλωση & την ποιότητα του βιοαερίου. 

12. Υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό σε περίπτωση που ο Αναθέτων Φορέας 

διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης με τον καλύτερο τρόπο των υπηρεσιών της Σύμβασης. 

13. Εάν η παροχή υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
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Αναθέτοντος Φορέα. 

14. Υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτοντα Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με 

το Αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναθέτοντος Φορέα. 

15. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει ως εμπιστευτική και να μην 

τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

Αναθέτοντος Φορέα. 

16. Υποχρεούται να συμμετέχει σε συσκέψεις και συναντήσεις, με τον Αναθέτοντα Φορέα και τα λοιπά 

εμπλεκόμενα μέρη. 

17. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται 

στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όπως και για τυχόν καταπάτηση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

18. Ο Πάροχος  οφείλει να προβεί σε ασφάλιση με δικές του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας, τόσο για το προσωπικό όσο και για όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις 

του έργου. Ειδικότερα με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτεται η αστική ευθύνη 

του Παρόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές να υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε 

τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή και 

ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών εκτέλεσης της σύμβασης, 

οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Παρόχου. Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών, και θα λήγει με 

την οριστική λύση της Σύμβασης. 

 

                     3.1. Εκπρόσωποι του Παρόχου 

                    Η Σύμβαση θα υπογράφει, από πλευράς Παρόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο και 

εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει, επίσης, κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

                    Εάν ο επιλεγείς Πάροχος των Υπηρεσιών έχει τη μορφή Σύμπραξης, τα μέλη της σύμπραξης 

υποχρεωτικά θα συστήσουν Εταιρεία οιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του 

αντικειμένου της Σύμβασης, στην οποία θα συμμετέχουν αποκλειστικά όσοι συμμετείχαν στη Σύμπραξη 

και μόνον αυτά με τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός αυτά που έχουν δηλωθεί στον Διαγωνισμό. 

 

3.2. Παρακολούθηση της Σύμβασης 

                   -Η παρακολούθηση εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και ο έλεγχος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ασκούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Με 

απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης θα ορισθεί ο αρμόδιος υπάλληλος Παρακολούθησης ή 
κλιμάκιο Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

-Στα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και επάρκειας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και 
γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Πάροχο. 

                   -Ο Πάροχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Εργοδότη να 

συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες 

αυτές και τα όργανα τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενική περιοχή των εργασιών και γενικά 

να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Αναθέτων Φορέας. 

                   -Το προσωπικό του Παρόχου είναι υποχρεωμένο και ο Πάροχος αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος άντλησης του 

βιοαερίου και της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον Προϊστάμενο της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Παρακολούθησης των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου. 

                    -Η άρνηση παροχής των προαναφερομένων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή 

πληροφοριών από μέρους προσωπικού του Παρόχου συνεπάγεται την απομάκρυνση του από τη 

Σύμβαση, κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, πέραν των άλλων, κατά περίπτωση, κυρώσεων 

σε βάρος του Παρόχου. 
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                   -Τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας δύνανται να προβούν σε επί τόπου αυτοψίες και να προβούν σε 

δειγματοληψίες σε ότι κρίνουν αναγκαίο στα πλαίσια της παρακολούθησης της σύμβασης. Ο Πάροχος 
υποχρεούται να παρέχει στα όργανα αυτά πάσα διευκόλυνση και συνδρομή. 

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 

 Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για 
την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ειδικότερα: 

 Ο Αναθέτων Φορέας θα παραχωρεί πρόσβαση στον Πάροχο κατόπιν αιτήσεως αυτού, στις 

εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α., που σχετίζονται με την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής βιοαερίου καθώς 

και την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο δεύτερος να αναπτύξει και να συντηρεί τις 

τεχνικές υποδομές του για την ορθή υλοποίηση του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. 

 Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας οφείλει να διατηρεί τη δυνατότητα του 

Παρόχου να χρησιμοποιεί τους παραπάνω χώρους καθώς και θα επιτρέπει την τυχόν διασύνδεση των 

υποδομών του Παρόχου με τις υφιστάμενες υποδομές του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Ο Αναθέτων φορέας θα επιτρέπει την κατασκευή, συντήρηση και βελτιωτικές ενέργειες του 

δικτύου άντλησης βιοαερίου σύμφωνα με το πλάνο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., στα κύτταρα όπου αυτός 

θα αναπτύσσεται, καθώς και οποιεσδήποτε εργασίες διαμόρφωσης του απορριμματικού ανάγλυφου του 

Χ.Υ.Τ.Α., σύμφωνα με την αδειοδότηση του χώρου, για την ορθή κατασκευή του δικτύου συλλογής και 

μεταφοράς του βιοαερίου. Ειδικά δε για τα έργα του δικτύου άντλησης βιοαερίου από τα κύτταρα του 

Χ.Υ.Τ.Α. που είναι ενεργά κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας θα βρίσκεται σε συνεχή 

επικοινωνία με τον Πάροχο, αναφορικά με τις εργασίες διάθεσης απορριμμάτων, ώστε η υλοποίηση και 

οποιαδήποτε τροποποίηση του δικτύου άντλησης να πραγματοποιείται με τον τρόπο που ο Πάροχος 

κρίνει ως βέλτιστο για την ορθή παροχή των υπηρεσιών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου. 

 Ο Αναθέτων Φορέας θα παραχωρήσει στον Πάροχο τον αναγκαίο χώρο για την εγκατάσταση της 

Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών. 

 Ο Αναθέτων Φορέας είναι υπεύθυνος για την αποδοχή και διαχείριση των απορριμμάτων που θα 

συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του δικτύου βιοαερίου καθώς και των 

στραγγισμάτων που τυχόν σωρεύονται εντός των φρεατίων άντλησης βιοαερίου και καθιστούν 

προβληματική την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών ενεργειακής αξιοποίησης. 

 Ο Αναθέτων Φορέας θα παρέχει στον Πάροχο όποιες πληροφορίες έχει στην διάθεσή του και 

σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε 

έγγραφα, αυτά θα επιστρέφονται στον Αναθέτοντα Φορέα στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

 Ο Αναθέτων Φορέας θα συνεργάζεται με τον Πάροχο για την παροχή πληροφοριών που ο 

τελευταίος μπορεί εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει τη Σύμβαση. 

 Ο Αναθέτων Φορέας θα επιτρέπει την πρόσβαση του προσωπικού τού Παρόχου στο χώρο 

εργασίας. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

7. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Πάροχος δύναται να μεταβάλει το δηλωθέν με την 

προσφορά του προσωπικό μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντος Φορέα και μόνο με 

προσωπικό ίδιων προσόντων. 

8. Ο Πάροχος, σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να μεταβάλει το δηλωθέν με την προσφορά του 

προσωπικό, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Αναθέτοντα Φορέα, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά 

απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Διακήρυξη και αποδεικνύουν τα προσόντα του νέου 

προσωπικού. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα  (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης χωρίς να 
αποφανθεί επ' αυτής Αναθέτων Φορέας, θεωρείται ότι η υποβληθείσα αίτηση έχει γίνει δεκτή. 
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ΆΡΘΡΟ 6: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Οι τιμές και το φυσικό αντικείμενο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο Πάροχος πληρώνεται για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύει στο δίκτυο ηλεκτρισμού από τον 

αρμόδιο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) σύμφωνα με τα μηνιαία ενημερωτικά 
σημειώματα πληρωμής που εκδίδει ο τελευταίος. 

Ο Πάροχος εισπράττει το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον μηνιαίο ακαθάριστο κύκλο εργασιών από 

τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και αποδίδει στο Δήμο το ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική 

προσφορά του. 

Με την καταβολή του ποσού αυτού από τον Πάροχο θα υποβάλλεται σε αυτόν το σχετικό νόμιμο 
παραστατικό καταβολής που θα έχει εκδοθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Ο Αναθέτων φορέας υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδρομή που κρίνεται αναγκαία, ώστε ο Πάροχος να 
εισπράττει απρόσκοπτα την αμοιβή του από τον ΛΑΓΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

                    Ο Πάροχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
της δημοπρασίας. 

ΆΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

                    Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Πάροχο ως προς την παροχή των υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

1. Εμπιστευτικά είναι όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Πάροχος από τον 

Αναθέτοντα Φορέα στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του 

εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με τον Αναθέτοντα Φορέα ή είναι αποτελέσματα μελετών, 

δοκιμών ή ερευνών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια και για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

2. Ο Πάροχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή να αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

3. Ο Πάροχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του (εργοδοτούμενοι από αυτόν ή/και 

συνεργαζόμενοι με αυτόν) είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, 
υποχρεούμενος πρόσθετα να επιβάλει αυτή την υποχρέωση στους τυχόν υπεργολάβους του. 

4. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Πάροχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να 
ζητήσει και σχετική αποζημίωση από τον Πάροχο για τις ζημίες που υπέστη από την ως άνω αθέτηση. 

5. Ο Πάροχος δεν θα προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης 

χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Αναθέτοντα Φορέα και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι του Αναθέτοντα Φορέα δυνάμει 
της Σύμβασης. 

6. Ο Πάροχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με την τεχνογνωσία που 

ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Όλα τα παραδοτέα της Σύμβασης, όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Πάροχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά 

και ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Αναθέτοντος Φορέα. 

2. Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα 
όλα τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία. 

3. Ο Πάροχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να 
τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους εκτός από τους σκοπούς της Σύμβασης. 
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4. Οποιαδήποτε αποτελέσματα ή δικαιώματα, περιλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων 

δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εξασφαλίστηκαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 

περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του Αναθέτοντος Φορέα, ο οποίος δύναται να τα 

χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, εκχωρεί ή μεταβιβάζει όπως αυτός θεωρεί σκόπιμο, χωρίς γεωγραφικό ή 

άλλο περιορισμό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

5. Ο Πάροχος αμύνεται με δική του δαπάνη κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που τυχόν 

καταγγέλλουν τρίτοι και αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία ή 

εμπορικά μυστικά και, σε περίπτωση που ο Αναθέτων Φορέας εμποδίζεται στη χρήση των 

παραδοτέων της Σύμβασης εξαιτίας τέτοιου λόγου, τροποποιεί ή αντικαθιστά με δική του δαπάνη τα 
παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Ένωσης/ Κοινοπραξίας: 

με έδρα .......................................................................................  

οδός ..................................................................................................... αριθμ ......................  

Τ.Κ.: ........................................................  

Τηλ.: .............................................................................  

Fax:  ..................................................................................  

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης και Των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού, καθώς 

και όλων των συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους του διαγωνισμού και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, για τα οποία προσφέρω την ακόλουθη οικονομική προσφορά: 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ * 

1 Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στην 

διακήρυξη με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

 

                   

*Η τιμή προσφοράς αντιστοιχεί στο ποσοστό της αμοιβής του Παρόχου επί του Ετήσιου Κύκλου 

Εργασιών από την πώληση της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς ορίζεται ποσοστό 

2%. 

 

Ρόδος, …… - ……. - 2018 

 

                                                             Ο Προσφέρων 

 

 

 

    (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ BIOAEPIOY ΤΟΥ X.Y.T.A. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

                   Το παρόν αφορά την προτεινόμενη Εγκατάσταση Ενεργειακής Αξιοποίησης του Βιοαέριου του Χ.Υ.Τ.Α. 

Βόρειας Ρόδου, που θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο (μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση) η 

Τιμή Πώλησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας ελήφθη ίση με 129€/MWh, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.4414/2016. 

                    Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έκδοση της Άδειας 

Λειτουργίας του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής. 

                    Ως ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Σύμβασης νοείται το σύνολο των Προεξοφλημένων Καθαρών 

Εσόδων του Αναδόχου (συνολικές Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές) κατά την περίοδο λειτουργίας του 

έργου που προκύπτει από τις Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας μείον τα σχετικά Λειτουργικά Έξοδα και 

Δαπάνες). 

Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενων θα προκύπτει από ανάλυση των ετήσιων Ταμειακών Ροών, 

όπως παρακάτω 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Εγκαταστημένη Ισχύς (MWel) 1,20 1,20 1,20 1,10 1,00 0,85 0,80 0,70 0,65 0,60 

Ετήσιες ώρες λειτουργίας 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Παραγόμενη Ηλεκτρική 

Ενέργεια (MWhr/έτος) 9.600 9.600 9.600 8.800 8.000 6.800 6.400 5.600 5.200 4.800 

Τιμή πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας (€/MWhr) 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 

Ετήσιος κύκλο εργασιών (€) 

1.238.

400 

1.238.

400 

1.238.

400 

1.135.

200 

1.032.

000 

877.2

00 

825.6

00 

722.4

00 

670.8

00 

619.2

00 

 

  2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Εγκαταστημένη Ισχύς (MWel) 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Ετήσιες ώρες λειτουργίας 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Παραγόμενη Ηλεκτρική 

Ενέργεια (MWhr/έτος) 4.400 4.000 3.600 3.200 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

Τιμή πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας (€/MWhr) 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 

Ετήσιος κύκλο εργασιών (€) 

567.6

00 

516.0

00 

464.4

00 

412.8

00 

361.2

00 

361.2

00 

361.2

00 

361.2

00 

361.2

00 

361.2

00 

 

Προεξοφλημένος κύκλος εργασιών: 8.316.955 Ευρώ 

Το Επιτόκιο προεξόφλησης υπολογίζεται βάσει της σχέσης: ΕΠ = (1 + Rf30) >(11CPILI). όπου: 

ΕΠ = Επιτόκιο Προεξόφλησης ίσο με 7,53% 

Rf30 = Μέσος όρος Μαρτίου 2015 αναφορικά με το επιτόκιο 30ετους ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου = 6,53% 

(http://www.bankofgreece gi) 

CPI, - Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη πληθωρισμού Ευρωζώνης βάσει στοιχείων 2ου τριμήνου του 2017 = 1,0% 

(http://www.ecb.europa.eu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofgreece/
http://www.ecb.europa.eu/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης Παραχώρησης αποτελεί η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση του βιοαέριου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου, η διεκπεραίωση 

όλων των απαραίτητων ενεργειών για την κατά το νόμο αδειοδότηση της ως άνω Μονάδας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών, καθώς και η χρηματοδότηση του 
συνόλου των ως άνω ζητούμενων έργων και υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

Α) Τη χρηματοδότηση και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την κατά νόμο 
αδειοδότηση του αντικειμένου της Σύμβασης, πιο συγκεκριμένα, για την: 

-Έκδοση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εάν απαιτείται) 

-Έκδοση προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρισμού 

-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (εάν απαιτείται) 

-Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών 

-Σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων διασύνδεσης και πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 

-Έκδοση Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας. 

Β) Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση του 

βιοαέριου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών εγκαταστάσεων ήτοι 

επεξεργασία βιοαερίου, εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης, 

βοηθητικές υποδομές, Ηλεκτρική Διασύνδεση Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ κ.ά.) που 

απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργίας της Μονάδας. Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας επιλέγεται από τον Ανάδοχο. 

Γ) Τη λειτουργία & συντήρηση του δικτύου συλλογής & άντλησης του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. και 
οποιεσδήποτε βελτιωτικές ενέργειες του βιοαερίου σύμφωνα με το σχεδιασμό του. 

Για το έργο έχει εκδοθεί η Α.Π. 15771/15.03.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου. 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου βρίσκεται στη θέση «Παλιόμυλος» υπάγεται διοικητικά στην Δημοτική 

Ενότητα Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, είναι εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών και συνδέεται 

οδικά μέσω ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού πλάτους περίπου 8 m με την εθνική οδό Τσαΐρι - 

Αεροδρομίου στο 2ο χλμ. αυτής. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. εξυπηρετεί το σύνολο της νήσου Ρόδου από τον Σεπτέμβριο του 2004 και αναπτύσσεται σε 
τρεις (3) φάσεις. Ειδικότερα: 

-Η Α΄ Φάση του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σταματήσει την λειτουργία της από το Σεπτέμβριο του 2014. Η επιφάνεια 

της Α΄ Φάσης είναι 43,2 στρέμματα και αναπτύχθηκε σε τρία κύτταρα (Α1, Α2, Α3), στα οποία έχουν 

διατεθεί συνολικά 587.000 τόνοι, χωρητικότητας 734.000m
3
. 

-H Β΄ Φάση του Χ.Υ.Τ.Α., είναι ενεργή. Διαθέτει επιφάνεια 40,8 στρεμμάτων και αποτελείται από τρία 

κύτταρα (Α, Β, Γ). Στην επιφάνεια αυτή αναμένεται να διατεθούν 423.535 τόνοι, χωρητικότητας 

529.419m
3
. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

                 Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται οι ποσότητες απορριμμάτων που έχουν διατεθεί στο Χ.Υ.Τ.Α. 
σύμφωνα με τα ζυγολόγια του Χ.Υ.Τ.Α. 

                 Πίνακας 1: Ποσότητες απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου (2004-1015) 

Έτος 
Ποσότητα  

(σε τόνους)  

2004 57.360 

2005 66.517 

2006 72.769 

2007 78.3119 

2008 86.294 

2009 84.615 

2010 83.564 

2011 88.624 

2012 76.398 

2013 87.784 

2014 95.200 

2015 93.652 

 

Για την πενταετία 2016-20 σύμφωνα με τα στοιχεία του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου, 
εκτιμάται ότι θα παράγονται οι ποσότητες του ακόλουθου πίνακα. 

                   Πίνακας 2: Παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων Ρόδου 2016-2020 

Έτος 
Ποσότητα  

(σε τόνους)  

2016 96.909 

2017 96.918 

2018 96.926 

2019 96.935 

2020 96.943 

Πηγή: Επικαιροποιημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου, Νοέμβριος, 2016. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύσταση των αποβλήτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με 

τα στοιχεία του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου. 

                 

Πίνακας 3: Ποιοτική ανάλυση Α.Σ.Α. Ρόδου 

Υλικό 
Περιεκτικότητα κατά 

βάρος  

Οργανικά 30,9% 

Χαρτί – Χαρτόνι – Χαρτοκιβώτια 26,7% 

Πλαστικό  20,0% 

Σιδηρούχα Μέταλλα 2,2% 

Μη σιδηρούχα Μέταλλα 1,1% 

Γυαλί 6,9% 

Ξύλο  0,5% 

Αδρανή – Ορυκτά υλικά 0,4% 

Υφάσματα 2,3% 

Σύνθετα Υλικά 3,1% 

Υλικά βεβαρημένα με ρύπους 0,4% 

Προϊόντα Υγιεινής  3,9% 

Άλλα  1,6% 
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3.   ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαχρονική πρόβλεψη της παραγωγής του βιοαερίου, 
ανά φάση ανάπτυξης του Χ.Υ.Τ.Α. (Α, Β,). 
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Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση τα διαγράμματα αυτά είναι ενδεικτικά και το μόνο συγκριτικό 

μέγεθος είναι οι αντίστοιχοι υπολογισμοί που θα παρουσιάζονται στην τεχνική προσφορά του 
Διαγωνιζόμενου. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ 

Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του 

Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής. 

Εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι κατά τον 

νόμο άδειες και να έχουν κατασκευαστεί τα απαιτούμενα έργα για τη συλλογή & ενεργειακή αξιοποίηση 

του βιοαερίου. Σε περίπτωση έκδοσης κάποιας εκ των παραπάνω αδειών σε χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης και για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο τελευταίος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Η Σύμβαση λήγει αζημίως για τα αντισυμβαλλόμενα μέρη νωρίτερα της 20ετίας όταν η Θερμογόνος 

Δύναμη (CV) του αντλούμενου βιοαερίου μειωθεί σε επίπεδα που να είναι ανέφικτη η ενεργειακή του 
αξιοποίηση στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Μετά τη λήξη της Σύμβασης, αν έχει καταστεί ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου στις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται: 

-Να αποκαταστήσει τον χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τον 

παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα εντός περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
Σύμβασης. 

-Μετά το πέρας της ενεργειακής αξιοποίηση του βιοαερίου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει το δίκτυο 

ανάκτησης βιοαερίου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καύση των εναπομεινασών (μη ενεργειακά 

αξιοποιήσιμων) ποσοτήτων βιοαερίου, από το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Α. σε Πυρσό σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο.’’ 

 

Η κατάρτιση των όρων έγινε σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 

575/2018 όπου εγκρίνει και αναφέρει ότι οι όροι όλων των ανωτέρων προκηρύξεων θα εγκριθούν 

από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας                                          Aπόφ. Αρ. 108 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΨΦΦΩ1Ρ-ΦΙ4 )  

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. 

Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδας» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και Υποδομών με αριθμ. 16/11232/22-2-2018) 

 

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

Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ, 2/11232/22-2-2018 ως εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα 

εκτελέσει το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). 

 

  Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 21 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΑΔΑΜ: 18PROC002629192 

Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

 

1) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος ως πρόεδρος.  

2) Παυλούς Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος, 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος 

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

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 44/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 

52 και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00€ (με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

 

   Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 

  

α/α Επωνυμία 

Στοιχεία 

ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Τ
Α

Θ
Ε

Σ
Η

 Σ
Τ

Η
Ν

 Ε
Π

ΙΤ
Ρ

Ο
Π

Η
 

Δ
ΙΑ

Γ
Ω

Ν
ΙΣ

Μ
Ο

Υ
 

1 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε 

Λυριστή 

Παρασκευη ΑΗ 

9555212 

ΑΡ.ΠΡΑΚ.8/8/2016 

2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΟΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΖ945813 

3 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΑΜ942458 

4 
ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΑ802498 

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

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 

οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος -κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

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

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η Πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε την 

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

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

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

  Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

  

α/α Επωνυμία 
Αρ. 

πρωτοκόλλου 
Κ

Α
Τ

Α
Θ

Ε
Σ

Η
 Σ

Τ
Ο

 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Κ

Ο
Λ

Λ
Ο

 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 

16_10741/621-2-

18 

Ώρα: 08:32 

8 

  16/10831/21-2-

18 

 Ώρα 9:52 

VAST MAKE ΙΚΕ 

  

9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

16/10834/21-2-

18  

ώρα 9:53 

 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν 

καταχωρήθηκαν σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του 

παρόντος πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την 

προσφορά. 

Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε 

τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς.  

Στη συγκεκριμένη φάση δεν αποκλείστηκε καμία προσφορά.  

Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών των έγκυρων συμμετοχών σύμφωνα με την σειρά 

προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και 

μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε 

σελίδα και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία 

αυτά καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή 

των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων 

στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Δεν αποκλείστηκε κανένας υποψήφιος σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού. 

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε 

διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής (15.2 της 

διακήρυξης), σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο έλεγχος του ΤΕΥΔ συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και πληρότητα υπογραφών. 

Από τον έλεγχο συμπληρώνεται στην κατάσταση του παραρτήματος Ι, για κάθε διαγωνιζόμενο, ο 

αριθμός ΜΕΕΠ με την απαιτούμενη κατηγορία και τάξη, καθώς και τα στοιχεία της προσκομισθείσας 
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εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (ίδρυμα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος και το 

ποσό εγγύησης).  

Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με το υπ’ αρ. 16/10912/21-2-2018  

έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων με α/α 2,3,4 και 5. Μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ηλεκτρονικών εγγυητικών 

επιστολών με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου: e-9732:V/5329 e-9601:V/5330 e-9723:V/5334 

Η συνεδρίαση της επιτροπής διεκόπη μέχρι την λήψη απάντησης από το ΤΣΜΕΔΕ Ρόδου. 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 22/02/2018 (το υπ’ αρ. 

87/21-02-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου ( και ως εισερχόμενο έγγραφο του Δήμου Ρόδου με 

αρ.πρωτ.16/11171/22-12-2018) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά 

της εργοληπτικής επιχείρησης «Ευθυμίου Παρή και ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

σκυροδέματα : 34% 

Λοιπές εργασίες : 38% 

 

και ποσό προσφοράς 25.538,87 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 

24%) ήτοι μέση έκπτωση 36,153%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

  

α/α Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ          

Τάξη:  Α1 και άνω  
645,16 €, μέχρι 15/9/2018 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
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1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε 
Λυριστή Παρασκευη ΑΗ 

9555212 
ΑΡ.ΠΡΑΚ.8/8/2016 

18780 ΟΙΚ 2Η ΤΑΞΗ 

e-9732 19,000% 22,000% 

3 ΤΜΕΔΕ 
20,615% 

646,00 € 

2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ 945813 25975 ΟΙΚ Α2 ΤΑΞΗ 

61711/20-2-18 8,000% 9,000% 

6 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
8,538% 

646,00 € 

3 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ942458 27158 ΟΙΚ 1Η ΤΑΞΗ 

61709/16-2-18 18,000% 20,000% 

4 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
19,076% 

646,00 € 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΑ802498 
19043 ΟΙΚ 2Η ΤΑΞΗ 

61702/14-2-18 32,000% 33,000% 

2 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
32,538% 

646,00 € 

Κ
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Λ
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Ο
 

5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 16/10741/21-2-18 8:52 30458 ΟΙΚ 2Η ΤΑΞΗ 

61707/14-2-18 1,000% 1,000% 

7 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
1,000% 

646,00 € 

6 VAST MAKE ΙΚΕ 16/10831/21-2-18 9:52 29855 ΟΙΚ 2Η ΤΑΞΗ 

e-9601 17,000% 17,000% 

5 ΤΜΕΔΕ  
17,000% 

650,00 € 

7 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16/10834/21-2-18 9:53 25192 ΟΙΚ 2Η ΤΑΞΗ 

e-9723/21-2-18 34,000% 38,000% 

1 ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 
36,153% 

645,16 € 
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Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

            

α/α 

Ποσο

στού 

Έκπτ

ωσης 

α/α Επωνυμία 

Ποσό Προσφοράς 

(Με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και 

ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 
Έλεγχος Ομαλότητας 

1 7 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25.538,87 36,153% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  26.984,72 32,538% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

3 1 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. - ΑΝΑΚΤΩΡ Ε. 
31.754,14 20,615% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4 3 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
26.984,72 19,076% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5 6 VAST MAKE ΙΚΕ 33.200,01 17,000% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6 2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36.584,72 8,538% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7 5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 39.600,00 1,000% ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 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 απόφαση 90/2018 (7ΧΥ8Ω1Ρ-ΝΜΩ) της οικονομικής επιτροπής για τα εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματα  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει   αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακίων  

     κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου και Δ.Κ. Παστίδιας 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινή  μειοδότρια εταιρεία την  εργοληπτική επιχείρηση «Ευθυμίου 

Παρή και ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

  

Κατηγορία  Έκπτωση 

σκυροδέματα : 34% 

Λοιπές εργασίες : 38% 

      και ποσό προσφοράς 25.538,87 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και  

ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 36,153%. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας                                               Aπόφ. Αρ. 109 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΛΩ1Ρ-

8ΓΜ)  

Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών αδείας 20 

οχημάτων. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων με αριθμ. 2/11687/23-2-2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου 

υλικού και μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ, 2/11687/23-2-2018 ως εξής:   

 «ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  

αδείας  20 οχημάτων » 

 

Η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου διαπίστωσε ότι είναι αναγκαίο να 

οριστεί υπόλογος για την πληρωμή τελών αδείας 20 οχημάτων , που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης 

των νέων αδειών κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αφορούν αφενός μεν  νέα 

οχήματα και αφετέρου  λειτουργούντα οχήματα που οι άδειες κυκλοφορίας είναι στο όνομα του 

Παλαιού Δήμου Ρόδου ή άλλου Καποδιστριακού Δήμου . 

Τα  ποσά  που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν  τον Κ.Α.Ε.  00-6331.0001 (Λοιποί Φόροι και Τέλη ).   

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

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

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

τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να λήγει 

ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τη μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσής μας Νικολέττου 

Ειρήνη του Σωτηρίου    ως υπόλογο, η οποία  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 1500 € (75 

€ ανα περίπτωση) προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό 

σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία».  

 

 

 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 απόφαση 90/2018 (7ΧΥ8Ω1Ρ-ΝΜΩ) της οικονομικής επιτροπής για τα εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματα  

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων με αριθμ. 2/11687/23-2-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Ορίζει τη μόνιμη  υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων κ. Νικολέττου 

Ειρήνη του Σωτηρίου  ως υπόλογο, η   οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), προκειμένου πληρωθούν τα τέλη αδείας 20 οχημάτων, που θα καλύψουν 

το κόστος έκδοσης των νέων αδειών κυκλοφορίας και των νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αφορούν 

αφενός μεν  νέα οχήματα και αφετέρου  λειτουργούντα οχήματα που οι άδειες κυκλοφορίας είναι στο 

όνομα του Παλαιού Δήμου Ρόδου ή άλλου Καποδιστριακού Δήμου . 

     Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 27η  Μαϊου 2018. 

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

4/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΩΟΩ1Ρ-6Τ0), η οποία δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-

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

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

Οικονομικών.   

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας                                              Aπόφ. Αρ. 110 / 2018 (ΑΔΑ: 6Ε3ΝΩ1Ρ-03Ν)  

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο " Αποκατάσταση Περιστυλίων Νέας Αγορα΄ς – 

Α΄φάση εργασιών»   

         (Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/12507/27-2-2018) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων   με αριθμ. πρωτ, 2/12507/27-2-2018, ως εξής:   

  

 

 

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ» 

 

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά 

που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος και ηλεκτρονικά και με το υπ. Αρ. 2/12369/27-2-2018  έγγραφο 

του, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», 

σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ 

ΑΓΟΡΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» στην εταιρεία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου» με 

μέση έκπτωση 53,10% 

2. Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης». 

 

 
(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου 

Άννας)   

 2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων , επί της Ιπποτών 4,  

σήμερα 27 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη, οι παρακάτω: 

1. Παρασκευοπούλου Άννα, ΠΕ 

Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  ως Πρόεδρος 

2. Φωτίου Αναστάσιος,   ΠΕ 

Πολιτικών  Μηχανικών,  ως μέλος 

3. Θεοχαρίδου Βασιλική,   ΠΕ 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μέλος 

 

 

        που αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το   

έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 736/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 607/2017 (ΑΔΑ 6Π2ΙΩ1Ρ-21Ι) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση  του 

ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος  67735 

     Με την υπ’ αριθμό 56/2018 (ΑΔΑ ΩΧΤΕΩ1Ρ-Π6Υ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α’ 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική εταιρεία 

‘ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου’ με μέση έκπτωση  53,10%. 

 

     Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με το υπ’ αριθμό 22/9366/13-2-2018 έγγραφο της, 

κάλεσε ηλεκτρονικά την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του 

συστήματος στις 26/02/2018  και στις 27/2/2018 υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

Ο προσωρινός ανάδοχος  με το αρ. πρωτ.  2/12369/27-2-2018 έγγραφο, υπέβαλλε και εγγράφως τα προς 

έλεγχο δικαιολογητικά. 
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    Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Ποινικό μητρώο (Μπόκος Γεώργιος) 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας  

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας 

Ενημερότητα ΕΦΚΑ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ   

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη πτώχευσης κ.λ.π. 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ για επαγγελματική διαγωγή  

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας και βεβαίωση ΜΕΚ 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων με πίνακα των υπό εκτέλεση 

έργων 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»  

 

     Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σε ισχύ και κατά το διαγωνισμό και κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  

 

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

διενέργειας διαγωνισμού  συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό , το διαβιβάζει στην Οικονομικής Επιτροπή 

του Δήμου μας και  εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής 

εταιρείας:  «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου», με μέση έκπτωση 53,10% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ.  

    2/12507/27-2-2018  

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

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

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

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

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
clxxx

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
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- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
clxxxi

 

- 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», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
clxxxii

 

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

στοιχεία”, 

- της με αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία 

του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 

(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 

82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, clxxxiii, καθώς και η απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
 
 

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

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
clxxxiv

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά.  
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- Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του διαγωνισμού «Αποκατάσταση περιστυλίων Νέας Αγοράς –  

      Α΄φάση εργασιών» 

 

Β) Κατακυρώνει  τη  σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» στην εταιρεία «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Αθανασίου» με μέση έκπτωση 53,10% 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις  

     απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o εκτός ημερήσιας                                             Aπόφ. Αρ. 111 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΨΝΙΩ1Ρ-5Φ0)  

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Ολοκλήρωση Όψεων Εθνικού Θεάτρου" 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/12508/27-2-2018) 

      

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

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων   με αριθμ. πρωτ, 2/12508/27-2-2018, ως εξής:   

  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ» 

 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η ατομική εταιρεία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ποσοστό 

έκπτωσης 38,20%: 

Κατηγορία  έκπτωση 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 38% 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 37% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 39% 

 

και ποσό προσφοράς   47.345,14€ (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή μέση έκπτωση 38,20% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών 34.810,92 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 6.265,97 

ΣΥΝΟΛΟ I 41.076,89 

Απρόβλεπτα 15% 6.161,53 

Αναθεώρηση 106,72 

Σύνολο II 47.345,14 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016». 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας)   
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 68820  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» 

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, στις    27/2/2018 και 

ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 736/2017 (ΑΔΑ ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

Παρασκευοπούλου Άννα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως πρόεδρο 

Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό – ως μέλος 

Θεοχαρίδου Βασιλική, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως μέλος,  

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος εκτιμώμενης αξίας 95.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (76.612,90+18.387,10) 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

αύξοντα αριθμό  68820. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2018 (ΩΤ2ΩΩ1Ρ-7ΙΒ)  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 2/4726/23-1-2018 (ΑΔΑ: 6Υ10Ω1Ρ-ΧΗΘ ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC002576246/23-1-2018 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 62858 20/02/2018 14:07:51 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ  (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

63552 20/02/2018 14:41:08 

3 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 63530 21/02/2018  09:34:07 

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 62326 21/02/2018 09:34:52 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”,  και 

καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας:  

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Ποσοστό 

1 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 62326 38,20% 

2 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 63530 16,35% 

3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 62858 2,00% 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ  (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

63552 1,00% 

 

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας , σε έλεγχο των στοιχείων των 

προσφορών (έλεγχος ομαλότητας κλπ ) και των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Κατά τη διαδικασία αυτή αποκλείστηκε η εταιρία  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ  (ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, γιατί δεν υπέβαλε εγγυητική συμμετοχής και τα έγγραφα που 

υπέβαλε δεν ήταν υπογεγραμμένα ψηφιακά. 

Ο οικονομικός φορέας ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός 3 εργάσιμων  

ημερών από την υποβολή της προσφοράς του, την πρωτότυπη εγγυητική του επιστολή. 

 Οι οικονομικοί φορείς  ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. 

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ υπέβαλαν ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, σύμφωνα  με 

τα παρακάτω απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης V/5738/27-02-2018, V/5713/27-02-2018, V/5555/23-

02-2018  
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Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ‘ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ’ με μέση προσφερόμενη έκπτωση   38,20% και προσφερόμενη τιμή 

47.345,14€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η εταιρεία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» να ανακηρυχθεί προσωρινός 

μειοδότης του Διαγωνισμού. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ.  

 2/12508/27-2-2018  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού «"Ολοκλήρωση Όψεων Εθνικού       

Θεάτρου" 

 Β)  Ανακηρύσσει προσωρινό  μειοδότη για  την κατασκευή του έργου: «"Ολοκλήρωση Όψεων      

Εθνικού Θεάτρου"» την εταιρεία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με μέση     

προσφερόμενη έκπτωση   38,20% και προσφερόμενη τιμή 47.345,14€ (μη συμπεριλαμβανομένου     

Φ.Π.Α.) 

 Γ) Εξουσιοδοτεί  την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις      

απαραίτητες ενέργειες για τις  περαιτέρω ενέργειες. 

 

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                                                                                

   

 

Διακοσταματίου Σάββας 

            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Κορωναίος Ιωάννης 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

Παρασκευάς Δημήτριος 

Σταυρής Μιχαήλ 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Χατζηλαζάρου Μαρία 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix 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). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi 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). 
xii 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. 
xiii 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. 
xiv 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”. 
xv 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.". 
xvi 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 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii 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).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 

79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως 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. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  

xlix Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

li Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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. 

lii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

liii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

liv  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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lv Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

lvi 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). 

lvii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

lviii 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). 

lix 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. 

lx 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. 

lxi 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”. 

lxii 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.". 

lxiii 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 ) 

lxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

lxviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

lxix 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).  

lxx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς  

lxxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

lxxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

lxxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

lxxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

lxxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

lxxvii Πρβλ άρθρο 48. 

lxxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

lxxix Όπως 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. 

lxxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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lxxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 

για την εν λόγω πρόσβαση.  
lxxxii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
lxxxiii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
lxxxiv  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την 

έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να 

χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 
lxxxv Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα 

εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 
lxxxvi Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
lxxxvii Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα 

έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της 

σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή 

συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η 

ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., 

οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να 

λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.» 
lxxxviii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα 

της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, 

αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα 

οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η 

αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 

εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 

τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 

την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
lxxxix  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), 

προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xc  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα 

αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
xci  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xcii   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 

συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή 

του σχετικού τιμολογίου. 

xciii  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
xciv  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 
xcv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xcvi Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xcvii Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της 

αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται 

το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
xcviii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 

υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 
xcix  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). 

Επισημαίνεται ότι, από την 2α Μαρτίου 2018, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, οπότε 

το εν λόγω άρθρο διαμορφώνεται  αναλόγως.  
c  Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν. 

4497/2017.  
ci  Πρβ. Άρθρο 127 παρ. 2 και άρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές επιλέξουν να 

χρησιμοποιήσουν το υποσύστημα σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 60.000 Ευρώ 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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χωρίς ΦΠΑ (πρβ. άρθρο 21 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.), το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ισούται με ποσό 

1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
cii  Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
ciii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
civ Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
cv Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cvi Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

1. cvii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

2. cviii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
cix Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 

οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από 

εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη 

διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός 

προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
cx Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cxi  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
cxii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
cxiii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της 

στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε 

περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) 

του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται 

από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών 

δημοσίων επενδύσεων”. 
cxiv  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 

4412/2016). 
cxv Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
cxvi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 
cxvii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών 

(άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
cxviii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cxix  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
cxx  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 

Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
cxxi Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
cxxii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
cxxiii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 

του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 

συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 

προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 

παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
cxxiv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 

κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 

15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 

4412/2016). 
cxxv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά 

την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής 

λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 
cxxvi Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία 

που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως 
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και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 

2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
cxxvii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cxxviii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cxxix Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.5. περ. β της παρούσας. 
cxxx Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
cxxxi  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cxxxii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 

μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και 

την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cxxxiii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 

τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
cxxxiv  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους 

όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
cxxxv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxxxvi Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και 

ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, 

να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 

αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
cxxxvii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
cxxxviii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

cxxxix  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 

δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
cxl Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 

δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 
cxli  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
cxlii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων 

προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο 

Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
cxliii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cxliv  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 

κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cxlv  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή 

και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων 

καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές 

αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της 

ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 

ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  
cxlvi  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 

76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
cxlvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 

αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 

3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 

τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 

έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει 

την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις. 
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cxlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 

αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 

και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 

4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 

τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 

έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  

εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς 

τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να 

περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
cxlixΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
cl  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 

άλλως διαγράφεται. 
cli  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 

προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω εδαφίου). 
clii Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από 

τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
cliii  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται 

στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
cliv  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
clv  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 

4412/2016. 
clvi  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη 

μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, 

περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
clvii  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  
clviii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 

ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 

αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

υποσυστήματος. 
clix Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-

10-2017   Κ.Υ.Α.) 
clx  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
clxi  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
clxii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
clxiii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
clxiv  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 

σύμβασης.  
clxv Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
clxvi Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης 

αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε 

πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου τους. 
clxvii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
clxviii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
clxix  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
clxx Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
clxxi  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 

με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο 
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αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα 

επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 

377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ 

μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 

παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
clxxii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
clxxiii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
clxxiv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 

επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
clxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 

εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του 

για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, 

στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να 

εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. 

Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  
clxxvi  Επισημαίνεται ότι με το  άρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέπεται ότι: "25. Mε την έκδοση 
του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που 
διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016". 
clxxvii  Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρθρο 13 του οποίου καταργήθηκε το π.δ 
113/2010. 
clxxviii  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
clxxix  Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
clxxx Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
clxxxi Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
clxxxii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
clxxxiii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων 

για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
clxxxiv Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 


