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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: 18/ 4-4-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 4
η
  Απριλίου 2018 

και ώρα  12:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

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

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

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

811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/20276/30-3-2018, 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 πέντε 

(5) μέλη και ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Καραγιάννη Μαρία,   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος),  2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 3. Κασσανή 

Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 5. Δράκο Στέφανο (δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της αναπληρώτριας Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής 

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

διοικητικής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του νομικού συμβούλου Δήμου 

Ρόδου  κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου και του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Δ/νσης Οικονομικών κου Καράμπη Ηλία,  

ΘΕΜΑ                                                              Aπόφ. Αρ. 167/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΜΧ5Ω1Ρ-Μ37  ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα 

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη 8 οκτώ  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:  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20604/3-4-2018) 
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2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια φαγητού catering στους μαθητές του 

μουσικού Γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2018». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20688/3-4-2018) 

3. Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων έτους 

2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 73.470,00€. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20691/3-4-2018) 

4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων έτους 2018»  

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20691/3-4-2018) 

5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική κάλυψη του Δήμου Ρόδου κατά την 

εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της απόφασης της 

Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με αρ. 324/2009, που εκδικάζεται ενώπιον του Η΄ 

τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 27-4-2018 για το έργο «Λειτουργική 

Βελτίωση Εθνικής οδού Ρόδου - Φαληρακίου». 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 

2/20923/4-4-2018) 

6. Έγκριση πρακτικού του Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και 

κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος για «τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20972/4-4-2018) 

7. Μη άσκησης ανακοπής κατά της Νεκταρίας Χατζηκώστα του Βασιλείου και της με αριθμό 

31/2018 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας 

Σκούφου και η από 8-2-2018 επιταγή για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας 

επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/21009/4-

4-2018) 

8. Νομική Υποστήριξη του Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου πρώην Προϊσταμένου Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/21013/4-

4-2018) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος  αναφέρει ότι τα θέματα αυτά θεωρούνται κατεπείγοντα, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου 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 οκτώ (8) κατεπειγόντων θεμάτων στην 18

η
 τακτική συνεδρίαση 

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



3 

 

 

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

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου». 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια φαγητού gatering στους μαθητές του 

μουσικού Γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2018». 

3. Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων έτους 

2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 73.470,00€. 

4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων έτους 2018»  

5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική κάλυψη του Δήμου Ρόδου κατά την 

εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της απόφασης της 

Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με αρ. 324/2009, που εκδικάζεται ενώπιον του Η΄ 

τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 27-4-2018 για το έργο «Λειτουργική 

Βελτίωση Εθνικής οδού Ρόδου - Φαληρακίου». 

6. Έγκριση πρακτικού του Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και 

κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος για «τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018». 

7. Μη άσκησης ανακοπής κατά της Νεκταρίας Χατζηκώστα του Βασιλείου και της με αριθμό 

31/2018 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας 

Σκούφου και η από 8-2-2018 επιταγή για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας 

επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής. 

8. Νομική Υποστήριξη του Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου πρώην Προϊσταμένου Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου. 

ΘΕΜΑ 1o                                                 Aπόφ. Αρ. 168 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΓ9ΓΩ1Ρ-ΣΓ0  ) 

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση Τμήματος Λογιστηρίου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 

2/20187/30-3-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Λογιστηρίου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20187/30-3-2018, ως κατωτέρω:  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων Αναλήψεων και Ανατροπών Υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2018. 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων και ανατροπών υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του 

Π.Δ/τος 80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

A/A 
 

ΕΙΔΟΣ 
Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
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ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς  

συλλόγους και σωματεία (φιλοζωική ) 
130.000,00 

2 Συντήρηση 

 

15-6265.0003 

 

Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών 

και κουρτινών 
4.000,00 

      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

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

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

 

 

Οδοιπορικά   

 

 

10-6422.0001 

Ματαίωση της μετάβασης του κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου στην Αθήνα 

στις 11-3-2018 μέχρι 12-3-2018 για να 

παραστεί στο μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών . 

 

 

-325,00 

 

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

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία ) 

 

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός από την ανωτέρω εισήγηση, θα πρέπει απαραιτήτως 

να συμπεριληφθεί σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθεί συμπληρωματικά άλλη μία εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:  2/20947/4-4-2018, ώστε να εξυπηρετηθεί η 

περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Οι συμπληρωματική 

εισήγηση έχει ως εξής: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Συμπληρωματικός πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων Αναλήψεων και Ανατροπών 

Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων και 

ανατροπών υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση 

(σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Προμήθεια 35-6693.0001 

Προμήθεια φυτοπαθολογικού 

υλικού, λιπασμάτων και 

βελτιωτικών εδάφους  και λοιπών 

υλικών φυτωρίου. 

 

5.000,00 

2 Έργα 60-8122.0001 Έργα  ( αφορά τιμ. 702/19-1-2017) 
 

270,93 

3 Προμήθεια 45-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  

( τιμ. 3492/13-12-2017 ) 

 

4.193,68 
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4 Έξοδα 00-8315.0099 Διάφορα έξοδα ( τιμ. 857 ) 7.440,00 

      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

 

¨Έξοδα 

 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα 
 

-10.947,20 

 

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

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία ) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/20187/30-3-2018 εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/20947/4-4-2018 του τμήματος λογιστηρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούσης της κ. Καραγιάννη Μαρίας) 

 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές ανάληψης δαπανών καθώς και  τις διαθέσεις πίστωσης έτους 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: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Επιχορήγηση 00-6736.0001 
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς  

συλλόγους και σωματεία (φιλοζωική ) 
130.000,00 

2 Συντήρηση 

 

15-6265.0003 

 

Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών 

και κουρτινών 
4.000,00 

3 Προμήθεια 35-6693.0001 

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 

λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους  

και λοιπών υλικών φυτωρίου. 

 

5.000,00 

4 Έργα 60-8122.0001 Έργα  ( αφορά τιμ. 702/19-1-2017) 
 

270,93 

5 Προμήθεια 45-8116.0001 
Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  

(τιμ. 3492/13-12-2017 ) 
4.193,68 
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4 Έξοδα 00-8315.0099 Διάφορα έξοδα ( τιμ. 857 ) 7.440,00 

      
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΝΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

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

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

 

 

Οδοιπορικά   

 

 

10-6422.0001 

Ματαίωση της μετάβασης του κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου Ρόδου στην Αθήνα 

στις 11-3-2018 μέχρι 12-3-2018 για να 

παραστεί στο μονομελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών . 

 

 

-325,00 

2 

 

¨Έξοδα 

 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα -10.947,20 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

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

ΘΕΜΑ 2o                                                 Aπόφ. Αρ. 169 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΟΙ8Ω1Ρ-ΙΥ1) 

Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/19622/28-3-2018) 

      
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/19622/28-3-2018, ως κατωτέρω:  

Θέμα : Προμήθεια «πινακίδων οδικής σήμανσης».  

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: 
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«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 πινακίδων οδικής σήμανσης». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-7135.0031 του προϋπολογισμού 

του 2018. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002864429. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια πινακίδων οδικής 

σήμανσης». 

2. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια πινακίδων οδικής 

σήμανσης» και ποσού 70.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος 
Αιτηθέν ποσό 

 

30-7135.0031 2018 70.000,00 

       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). 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή 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.: 2/19622/28-3-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 

«Πινακίδων οδικής σήμανσης» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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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. 30-7135.0031 με 

τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως 

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

Επιτροπή. 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                 Aπόφ. Αρ. 170 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΩΝΒΩ1Ρ-4ΧΛ ) 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/19622/28-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/19622/28-3-2018, ως κατωτέρω:  

Θέμα : Προμήθεια «πινακίδων οδικής σήμανσης».  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

11. 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.  

12. 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». 

13. 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. 

14. 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.» 

15. 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». 

16. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

17. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

18. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης». 

19. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 30-7135.0031 του προϋπολογισμού 

του 2018. 
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20. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002864429. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

4. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια πινακίδων οδικής 

σήμανσης». 

5. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια πινακίδων οδικής 

σήμανσης» και ποσού 70.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος 
Αιτηθέν ποσό 

 

30-7135.0031 2018 70.000,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

6. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή 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. 2/19622/28-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 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 «Πινακίδων οδικής σήμανσης»,  ως 

κατωτέρω: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

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.  
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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. 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:  

18REQ002864429.  

18. Τις με αριθμό ……/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν α) 

η διάθεση πίστωσης της προϋπολογιζόμενης 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  

………………….. 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης.                                                                                             

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

 Του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου, 

προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.30-7135.0031) «Προμήθεια πινακίδων οδικής 

σήμανσης» του Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα 

(όπως περιγράφονται κατωτέρω ) με βάση τους συνοπτικούς Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.  
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ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

34992200-9 Πινακίδες οδικής 

σήμανσης 

 30-7135.0031 29.946,00€ 7.187,04€ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β’    

CPV Περιγραφή  Κ.Α 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α 

34928472-7 Ιστοί 30-7135.0031 18.800,00€ 4.512,00€ 

34928460-0 Ελαστικά 

κολωνάκια 

σήμανσης 

30-7135.0031   7.700,00€ 1.848,00€ 

 

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 

10:00π.μ. 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’» 

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, 
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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 Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

70.000,00€ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ‘Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

……………  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%
1
 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  
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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  

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 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.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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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 10:00π.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 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. 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 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 έκδοση
2
. 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
3
 (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
4
,  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 

                                                 
2 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

3παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

4 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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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. 

                                        

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: 

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 
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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 

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: 
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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. 

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 , 

β) σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας – οικονομικής επάρκειας, 

γ) αν οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
5 6

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

                                                 
5 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
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(Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και 

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
7
 ) ,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  
8
 και  υποβάλλεται 

9
από 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 

                                                                                                                                                         
6 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 

7 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

8(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. 

9Κατευθυντήρια 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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εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10

 

 

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    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 

                                                 
10 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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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 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)
11

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
12

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
13

 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. 

(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 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

12 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). 

13 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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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.  

 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 
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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». 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την 

προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει 

την προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον 

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την 

προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Δήμος επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για 

του υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

υπεργολάβους). 

 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 
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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 : 

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. 
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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 ένα έτος από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης 

του συνόλου των υλικών.  

 

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: 

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 
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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: 

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: 

                                                 
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 ) 

16 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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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 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 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 ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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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. 

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 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 2ο
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  

                                                 
17 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : 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 2
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια πινακίδων σήμανσης. Προσφορές 

γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ανά ομάδα ως:         

   

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

    cpv ΤΕΜ ΤΙΜΗ 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

α.α. ΟΜΑΔΑ Ι- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ         

  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

34992200-9 

      

1 
Κ3(Επικινδυνη κατωφέρεια ) 10 18,00 € 

              

180,00 €  

2 
Κ-4(Επικυνδυνη ανωφέρεια ) 10 18,00 € 

              

180,00 €  
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3 
K-5 (Επικίνδυνη στενωση και στις δύο πλευρές) 20 18,00 € 

              

360,00 €  

4 

Κ6α(Επικίνδυνη στένωση στην αριστερή 

πλευρά) 
20 18,00 € 

              

360,00 €  

5 
Κ6δ(Επικινδυνη στένωση στην δεξιά πλευρά) 20 18,00 € 

              

360,00 €  

6 

Κ-9(Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή 

κατάσταση )  
10 18,00 € 

              

180,00 €  

7 
Κ-19 (Κίνδυνος διέλευσης αγριων ζωων) 20 18,00 € 

              

360,00 €  

8 

K-20(Kίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών 

στην οδό) 
30 18,00 € 

              

540,00 €  

9 

Κ-30(Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική 

πορεία) 
25 18,00 € 

              

450,00 €  

  
μερικό σύνολο ομάδας     

            

2.970,00 €  

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ       

10 
Ρ-1(Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας) 180 18,00 € 

           

3.240,00 €  

11 
Ρ-2(Υποχρεωτική διακοπή πορείας) 190 23,00 € 

           

4.370,00 €  

12 

Ρ-7(Απαγορεύεται η είσοδος για όλα τα 

οχήματα) 
190 17,00 € 

           

3.230,00 €  

13 

Ρ-21 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικου πλάτους……..) 
5 17,00 €                85,00 

€  

14 

Ρ-22 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ……) 
5 17,00 €                85,00 

€  

15 

Ρ-23 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικού βάρους που υπερβαίνει…….) 
10 17,00 €               

170,00 €  

16 
Ρ-27(Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) 130 17,00 € 

           

2.210,00 €  

17 
Ρ-28(Απαγορεύεται η δεξια στροφή) 130 17,00 € 

           

2.210,00 €  

18 
Ρ-29(Απαγορεύεται η αναστροφή) 70 17,00 € 

           

1.190,00 €  

19 
Ρ-30(Απαγορεύεται η προσπέραση) 20 17,00 € 

              

340,00 €  

20 
Ρ-39 Απαγορεύεται η στάθμευση 100 17,00 € 

           

1.700,00 €  

21 
Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 100 17,00 € 

           

1.700,00 €  

22 

Ρ-47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα 

αριστερά 
10 17,00 € 

              

170,00 €  

23 
Ρ-52 Υποχρεωτική Διέλευση  30 17,00 € 

              

510,00 €  

24 
Ρ-53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή 20 17,00 € 

              

340,00 €  

25 

Ρ-72 Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 

συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια με 

αριθμό κυκλοφορίας….. 

 

38 20,00 €           60,00 €  

  cpv ΤΕΜ ΤΙΜΗ  ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

      

  
μερικό σύνολο ομάδας      

          

22.310,00 €  
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  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ       

26 
Π4 (προειδοποιητική για αδιέξοδο)(0,40*0,60) 10 20,00 € 

              

200,00 €  

27 
Π5(προειδοποιητική για αδιεξοδο)(0,40*0,60) 10 20,00 € 

              

200,00 €  

28 
Π-21(0,45*0,45) 40 20,00 € 

              

800,00 €  

29 
Π23 (0,45*0,45) 40 20,00 € 

              

800,00 €  

30 
Π24 (0,20*0,60) 40 10,00 € 

              

400,00 €  

31 
Π25 (0,45*0,45) 30 20,00 € 

              

600,00 €  

32 
Π79 (0,80*0,40) 50 25,00 € 

           

1.250,00 €  

33 
Πρ-4α(αρχή ισχύος) 22 6,50 € 

              

143,00 €  

34 
Πρ-4γ(τέλος ισχύος) 22 6,50 € 

              

143,00 €  

35 
Πρ-4β(επανάληψη ισχύος) 20 6,50 € 

              

130,00 €  

  
μερικό σύνολο ομάδας     

            

4.666,00 €  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ     

                                      

29.946,00€ 

                                      ΦΠΑ24%    
      7.187,04€ 

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    
    37.133,04€ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι πινακίδες, βάση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) θα κατασκευάζονται σύμφωνα με 

τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και βάση των κάτωθι: 

 την  απόφαση Α6/0/1/118 (ΦΕΚ 676Β/6-7-1974)περί πινακίδων σήμανσης οδών 

 Αριθμός Ε. 16832 Υπουργική Απόφαση και έγκριση (ΦΕΚ 954Β/31-12-1986) περί προδιαγραφών 

Σ-310 και Σ-311 «προδιαγραφές χρωμάτων επιφανείας και οπισθανακλαστικών υλικών των 

πινακίδων σημάνσεως οδών»  

 Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/1102 (ΦΕΚ 953Β/24-10-1997) περί «έγκρισης προσωρινής τεχνικής 

προδιαγραφής αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών»   

 Το άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ.(Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57Α/23-3-1999),των τεχνικών οδηγιών και 

προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες σταθερού περιεχομένου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΛΟΤΕΝ 12899-1» Απόφαση ΔΜΕΟ /ε/ο/733/6-7-2001  Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Απόφαση ΔΜΕΟ-ΚΣΑ: 2003 ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/613/20-5-2011 (ΦΕΚ 905Β/20-5-2011) 

 Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/30--50/2013 (ΦΕΚ 2302Β/16-9-2013) «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών 

συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» 

Ειδικότερα: Ο χρωματισμός της πίσω πλευράς των πινακίδων θα είναι με ελαιόχρωμα χρώματος γκρι . 

Κάθε πινακίδα θα φέρει, στην πίσω αριστερή πλευρά της σε εμφανές σημείο αναγραφή το όνομα του 

κατασκευαστή και το έτος κατασκευής. Η αναγραφή θα γίνεται από υλικά με διάρκεια ζωής 
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τουλάχιστον ίση με εκείνης της μεμβράνης (της όψης της πινακίδας) η οποία έχει τη μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

Για την ανάρτηση των πινακίδων απαιτούνται εξαρτήματα σιδηρά γαλβανισμένα (σύμφωνα με DIN 

50976) όπως κοχλίες,περικόχλια, ειδικές διατάξεις κτλ.. 

Μεμβράνη αντανακλαστικών ρυθμιστικών πινακίδων 

Για την αποφυγή καταστροφής των πινακίδων από βανδαλισμούς (σπρέι, αυτοκόλλητα κλπ) πρέπει 

να εφαρμοστεί σε όλες τις αντανακλαστικές ρυθμιστικές πινακίδες, διαφανής προστατευτική 

μεμβράνη Protective Overlay Film  (POF). Οι μεμβράνες (POF)  επιτρέπουν τον καθαρισμό από 

τέτοιου είδους βανδαλισμούς, με κατάλληλα διαλυτικά (graffiti remover) ή άλλων, τα οποία δεν 

προκαλούν βλάβη στην αντανακλαστική μεμβράνη ή και στο μελάνι της μεταξοτυπίας της πινακίδας  

Όλες οι μεμβράνες θα καλύπτονται με πιστοποιητικό του προμηθευτή ανάλογα με 

τον τύπο μεμβράνης για διάρκεια ζωής: 10 έτη για τύπο ΙΙ. 

Διαστασιολόγηση πινακίδων 

Οι πινακίδες κατασκευάζονται με διαστάσεις που καθορίζονται: 

 Στην απόφαση Α6/0/1/118/27-6-74, ΦΕΚ 676-τεύχος Β/1974 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΕΧΩΔΕ 

(έγκριση: ΔΜΕΟ/ε/0/733 Ιούλιος 2001). 

Σε περίπτωση αντικρουόμενων διαστάσεων ή άλλου στοιχείου συγκεκριμένης πινακίδας υπερισχύουν 

οι «Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΕΧΩΔΕ».  

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α,Α,1_Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ3-Κίνδυνος κατωφέρεια  

Πινακίδα Κ3 επικίνδυνης κατωφέρειας πλευράς 0,60 cm. από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    

AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II  δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) "με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα 

είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα 

γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών-

τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, 

σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.2_ Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ4-Κίνδυνος ανωφέρεια  

Πινακίδα Κ4  ανωφέρειας πλευράς 0,60 cm. από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 

πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον 

διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-

06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ). με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με  

 

Α.Α.3_Αναγγελία Επικίνδυνης θέσης Κ5- Κίνδυνος στένωσης και στις δύο πλευρές  

Πινακίδα Κ5 Κίνδυνος στένωσης και στις δύο πλευρές του δρόμου ,τριγωνική πλευράς 0,60 cm. από 

επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική 

μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-

1. . την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  .) με όλα τα 
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μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος 

Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών-τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν 

τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο 

ετών. 

  

Α.Α.4_Αναγγελία Επικίνδυνης θέσης Κ6α -Κίνδυνος στένωσης στα αριστερά του δρόμου  

Πινακίδα Κ6α Κίνδυνος στένωσης και στα αριστερά του δρόμου ,τριγωνική πλευράς 0,60 cm. από 

επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική 

μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-

1. την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα 

μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών-τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των 

πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.5_Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ6δ -Κίνδυνος στένωσης στη δεξιά πλευρά του δρόμου  

Πινακίδα Κ6δ Κίνδυνος στένωσης στην δεξιά πλευρά του δρόμου , τριγωνικής πλευράς 0,60 cm. από 

επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική 

μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-

1. . την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα 

μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών-τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των 

πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

 

 

Α.Α.6_Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ9 -Κίνδυνος λόγω ανώμαλου οδοστρώματος σε κακή 

κατάσταση  

Πινακίδα Κ9 Κίνδυνος λόγω ανώμαλου οδοστρώματος σε κακή κατάσταση ,τριγωνικής πλευράς 0,60 

cm. από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με 

όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών-τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των 

πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.7_Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ19-Κίνδυνος από διέλευση άγριων ζώων  

Πινακίδα Κ19 Κίνδυνος από διέλευση άγριων ζώων Κ19  επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος, 

τριγωνικής πλευράς 0,60 cm AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη 

τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές  

σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-

06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ). με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου 

και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών-τηλ.2241046200 -
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Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, σύμφωνα με το 

νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.8_Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ20-Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό  

 Πινακίδα Κ20 Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό, επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος, τριγωνικής πλευράς 0,60 cm AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική 

μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-

1. . την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα 

μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών-τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των 

πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.9_Αναγγελία επικινδύνων θέσεων Κ30-Κίνδυνος από προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική 

πορεία  

Πινακίδα Κ30 Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική κυκλική πορεία πλευράς 0,60 cm από επίπεδο 

φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη 

τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. . την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα 

είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα 

γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών-

τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, 

σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.10_Ρυθμιστική πινακίδα Ρ1- Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας 

Πινακίδα Ρ1 Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας τριγωνικής πλευράς 0,60 cm από επίπεδο 

φύλλο αλουμινίου κράματος    AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική 

μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-

1. . την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα 

μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών-τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των 

πινακίδων, σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

    

Α.Α.11_Ρυθμιστική πινακίδα Ρ2  SΤΟΡ Φ 60 

Πινακίδα Ρ2 SΤΟΡ οκταγωνική Φ60 ρυθμιστική πλευράς οκταγώνου 0,60 cm από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος  AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. . την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα 

είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16.Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα 

γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών-

τηλ.2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή των πινακίδων, 

σύμφωνα με το νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.12_Ρυθμιστική πινακίδα Ρ7-Απαγορεύεται η είσοδος για όλα τα οχήματα 

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ7) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα ,Φ45 από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

IΙ δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη 
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και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα 

είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα 

γκρι φούρνου και θα αναγράφει:. Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

τηλ.2241046200-Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας η καταστροφή της τιμωρείται με 

ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.13_Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ21 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού 

πλάτους ....... 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ21 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους ....... Φ45 

από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με 

όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα 

είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.14_Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ22 -  Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ύψους ....... 
Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ22 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού  ύψους....... Φ45 

από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με 

όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα 

είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

 

 

Α.Α.15_Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ23 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους  

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ23 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού  βάρους....... Φ45 

από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με 

όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα 

είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.16_Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή  

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή, Φ45 από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών. 
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Α.Α.17_ Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή Φ45 από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών. 

 

Α.Α18. Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ29 Απαγορεύεται η αναστροφή 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ29 Απαγορεύεται η αναστροφή, Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου 

και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών 

 

Α.Α.19_ Πινακίδα ρυθμιστική Ρ30 Απαγορεύεται η προσπέραση 

Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ30 Απαγορεύεται η προσπέραση, Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου 

και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών 

 

Α.Α.20. Πινακίδα ρυθμιστική Ρ39 Απαγορεύεται η στάθμευση 
Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Ρ39 Απαγορεύεται η στάθμευση ,Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου 

και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών 

. 

Α.Α.21. Πινακίδα ρυθμιστική Ρ40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 

Πινακίδα ρυθμιστική  Ρ40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση Φ45 από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 

5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι 
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φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών. 

 

Α.Α.22 Πινακίδα ρυθμιστική Ρ47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερα 

Πινακίδα ρυθμιστική  Ρ47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερα διέλευση Φ45 από 

επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική 

μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες 

στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-

1 την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα 

μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.23. Πινακίδα ρυθμιστική Ρ52 Υποχρεωτική διέλευση  

Πινακίδα ρυθμιστική  Ρ52 Υποχρεωτική διέλευση , Φ45 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος 

AlMg2 πάχους 3,00 mm. καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο,Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα.Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι φούρνου 

και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών. 

 

Α.Α24. Πινακίδα Ρ53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή Πληροφοριακή Πινακίδα Ρ-53- Κυκλική 

υποχρεωτική διαδρομή προειδοποιητική από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους3,00 

mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας 

πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 

και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες 

σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα 

είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. 

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος 

Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- 

Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.25. Πινακίδα Ρ-72 Χώρος Στάθμευσης Αποκλειστικά για συγκεκριμένα οχήματα ΑΜΕΑ 

Πληροφοριακή Πινακίδα Ρ-72 πληροφόρηση για Χώρος Στάθμευσης Αποκλειστικά για     

συγκεκριμένα οχήματα ΑΜΕΑ 

αδιέξοδο από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με 

όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα 

είναι βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.26. Πληροφοριακή Πινακίδα Π4 προειδοποιητική για αδιέξοδο (0,40*0,60)  

Πληροφοριακή Πινακίδα Π4 προειδοποιητική για αδιέξοδο (0,40*0,60) πληροφόρηση για διάβαση 

πεζών ,από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
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ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με 

όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα 

είναι βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.27. Πληροφοριακή Πινακίδα Π5(0,45*0,45)προειδοποιητική αδιέξοδο (0,40*0,60)  

Πληροφοριακή Πινακίδα Π5 πληροφόρηση για αδιέξοδο (0,40*0,60) από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος AlMg2 πάχους3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών. 

 

Α.Α.28 Πληροφοριακή Πινακίδα Π21(0,45*0,45) πληροφόρηση για διάβαση πεζών 

Πληροφοριακή Πινακίδα Π21 (0,45*0,45) πληροφόρηση για διάβαση πεζών πληροφόρηση για 

μονόδρομο ,από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα 

τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα 

είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα 

είναι βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών.  

 

Α.Α.29. Πληροφοριακή Πινακίδα Π 23 (0,45*0,45)Προειδοποίηση για μονόδρομο 

Πληροφοριακή Πινακίδα Π23 προειδοποίηση για μονόδρομο αδιέξοδη οδό από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα 

είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με 

χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 

2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με 

ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.30. Πληροφοριακή Πινακίδα Π 24 (0,20*0,60) Προειδοποίηση για μονόδρομο 
Πληροφοριακή Πινακίδα Π24(0,20*0,60) Προειδοποίηση για μονόδρομο υποχρεωτικό πέρασμα από 

δεξιά ή αριστερά της νησίδας ή εμποδίου ,από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 

3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς  

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12899-1.την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα 

μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 

2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι 

βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.31. Πληροφοριακή Πινακίδα πρόσθετη Π25 (0,45*0,45)προειδοποίηση για αδιέξοδη οδό  
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Πληροφοριακή Πινακίδα Π25(0,45*0,45) προειδοποίηση για αδιέξοδη οδό από επίπεδο φύλλο 

αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου 

II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα 

τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1. την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά 

στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα 

είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με 

χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 

2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με 

ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

 

Α.Α.32. Πληροφοριακή Πινακίδα Π79(0,80*0,40) υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά 

νησίδας ή εμποδίου  

Πληροφοριακή Πινακίδα Π79(0,80*0,40) υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή 

εμποδίου από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως 

ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις 

ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό  

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12899-1. . την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού 

περιεχομένου (ΠΣΠ) με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 

15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω 

πλευρά η πινακίδα θα είναι  

βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

  

Α.Α.33.Πληροφοριακή Πινακίδα πρόσθετη Πρ-4α αρχή ισχύος(0,20*0,40) Πληροφοριακή Πινακίδα 

Πρ-4α αρχή ισχύος(0,20*0,40) (πρόσθετη πινακίδα) από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 

πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον 

διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.  την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-

06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών.  

 

Α.Α.34.Πληροφοριακή Πινακίδα πρόσθετη Πρ-4γ τέλος ισχύος(0,20*0,40) Πληροφοριακή Πινακίδα 

Πρ-4γ τέλος ισχύος(0,20*0,40) (πρόσθετη πινακίδα) από επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2 

πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον 

διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές 

σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.  την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-

06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 

φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών. 

   

Α.Α.35.Πληροφοριακή Πινακίδα πρόσθετη Πρ-4β επανάληψη ισχύος (0,20*0,40) Πληροφοριακή 

Πινακίδα Πρ-4β επανάληψη ισχύος(0,20*0,40) (πρόσθετη πινακίδα) από επίπεδο φύλλο αλουμινίου 

κράματος AlMg2 πάχους 3,00 mm .καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς 

τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές 

προδιαγραφές σήμανσης, Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.  την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)  με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης 

γαλβανισμένα. Οι γωνιές θα είναι μήκους 15 εκ. τα περιλαίμια θα είναι 2", οι βίδες θα είναι 5/16*80 

mm και τα παξιμάδια 5/16. Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι 
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φούρνου και θα αναγράφει: Δήμος Ρόδου -,Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  -τηλ. 2241046200 -

Προστατεύετε τις πινακίδες.- Σώζουν τη ζωή μας -η καταστροφή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

δύο ετών.  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         

ΙΣΤΟΙ        

ΙΣΤΟΙ 1 1/2" 
34928472-7 

400 15,00 € 

           

6.000,00 €  

ΙΣΤΟΙ 3" 400 32,00 € 

         

12.800,00 €  

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ(0,75 cm) 34928460-0 350 22,00 € 

           

7.700,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ       
          

26.500,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
26.500,00 € 

                                     ΦΠΑ24%    
6.360,00€ 

                                   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    
32.860,00€ 

 

Α.Α.36. Ιστοί 1 1/2" 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 

χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size 

R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 

 

Α.Α.37.Ιστοί 3" 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 

χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size 

R = 3", dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης". 

 

Α.Α.38. Κολωνάκια επαναφερόμενο υψηλής αντοχής με τρείς ανακλαστικούς δακτυλίους ύψους 

0,75μ και βάσης πάκτωσης ενισχυμένης (ελαστικοί οριοδείκτες) . 

Κολωνάκια υψηλής αντοχής ύψους 0,75 μ με τρεις ανακλαστικούς δακτυλίους και τα υλικά για την 

πάκτωσή τους στο οδόστρωμα .Ηκατασκευή του να είναι ενιαία με υψηλή ελαστικότητα και 

ενισχυμένη βάση .το υλιό κατασκευής να είναι ιδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη 

αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. 

 

Γ.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

i. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικά έγγραφα, με τα αποτελέσματα 

εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων, από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή με ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας, αναγνωρισμένα από 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ii. Τα αναφερόμενα στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα απαιτητά. 

Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουμένων ,κατά περίπτωση ,είναι αποδεκτά.  

iii. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται, με υπεύθυνη δήλωσή του, να αναφέρει το φαξ στο 

οποίο θα δίνονται οι παραγγελίες. 

iv. Η Προμήθεια των υλικών θα γίνεται τμηματικά και σε ποσότητες που θα ζητούνται κάθε 

φορά από τη Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών  κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (θα αποστέλλεται με φαξ). 

v. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του 

εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών να αποστείλει τα υπό προμήθεια υλικά 
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συνοδευόμενα από επίσημα πιστοποιητικά (όσο αφορά την ποιότητά τους). Η παραλαβή των 

υλικών θα γίνεται από την Αρμόδιο Επιτροπή  Παραλαβής. 

vi.  Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου, που 

δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, 

μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του 

αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

vii. Η μεταφορά θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου Προμηθευτή. 

viii. Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι 

προβλεπόμενες ποινές από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) 

ix. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΠΚΜ να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο 

προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της 

ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες 

αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να 

εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε. 

x. Τα προμηθευόμενα υλικά κάθε φορά θα παραδίδονται σε τοποθεσία που θα του 

υποδεικνύεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, σε κατάλληλη συσκευασία 

που ορίζουν οι κανόνες ασφαλείας για αντίστοιχα υλικά για την μεταφορά και αποθήκευσή 

τους.  

 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δείγματα 

των υπό παράδοση υλικών και να τα στέλνει για εξέταση στα αρμόδια εργαστήρια ( Κ.Ε.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με έξοδα του αναδόχου όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./201..) 

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: 
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(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 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου Ρόδου. 

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)  

 

 

  

 

 

                                               

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/201..) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας πινακίων οδικής σήμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου 

1. ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου  που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την 

απόφαση 157/2018 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 πινακίδων οδικής σήμανσης (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της 

οικονομικής του προσφοράς ………………... 
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Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης σύμφωνα 

με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

ΟΜΑΔΑ Ι 

    cpv ΤΕΜ ΤΙΜΗ 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

α.α. ΟΜΑΔΑ Ι- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ         

  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

34992200-9 

      

1 Κ3(Επικινδυνη κατωφέρεια ) 10   

2 Κ-4(Επικυνδυνη ανωφέρεια ) 10   

3 
K-5 (Επικίνδυνη στενωση και στις δύο πλευρές) 20  

 

4 

Κ6α(Επικίνδυνη στένωση στην αριστερή 

πλευρά) 
20  

 

5 
Κ6δ(Επικινδυνη στένωση στην δεξιά πλευρά) 20  

 

6 

Κ-9(Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή 

κατάσταση )  
10  

 

7 Κ-19 (Κίνδυνος διέλευσης αγριων ζωων) 20   

8 

K-20(Kίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών 

στην οδό) 
30  

 

9 

Κ-30(Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική 

πορεία) 
25  

 

  μερικό σύνολο ομάδας     

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ     

10 Ρ-1(Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας) 180   

11 
Ρ-2(Υποχρεωτική διακοπή πορείας) 190  

 

12 

Ρ-7(Απαγορεύεται η είσοδος για όλα τα 

οχήματα) 
190  

 

13 

Ρ-21 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικου πλάτους……..) 
5  

 

14 

Ρ-22 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ……) 
5  

 

15 

Ρ-23 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικού βάρους που υπερβαίνει…….) 
10  

 

16 
Ρ-27(Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) 130  

 

17 
Ρ-28(Απαγορεύεται η δεξια στροφή) 130  

 

18 
Ρ-29(Απαγορεύεται η αναστροφή) 70  

 

19 
Ρ-30(Απαγορεύεται η προσπέραση) 20  

 

20 
Ρ-39 Απαγορεύεται η στάθμευση 100  

 

21 
Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 100  

 

22 

Ρ-47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα 

αριστερά 
10  
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23 
Ρ-52 Υποχρεωτική Διέλευση  30  

 

24 
Ρ-53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή 20  

 

25 

Ρ-72 Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 

συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια με 

αριθμό κυκλοφορίας….. 

38   

  cpv    

      

  μερικό σύνολο ομάδας 

 

    

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ     

26 Π4 (προειδοποιητική για αδιέξοδο)(0,40*0,60) 10   

27 Π5(προειδοποιητική για αδιεξοδο)(0,40*0,60) 10   

28 
Π-21(0,45*0,45) 40  

 

29 
Π23 (0,45*0,45) 40  

 

30 
Π24 (0,20*0,60) 40  

 

31 Π25 (0,45*0,45) 30   

32 
Π79 (0,80*0,40) 50  

 

33 Πρ-4α(αρχή ισχύος) 22   

34 Πρ-4γ(τέλος ισχύος) 22   

35 
Πρ-4β(επανάληψη ισχύος) 20  

 

  μερικό σύνολο ομάδας     

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
 

                                      ΦΠΑ24%    
 

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    
 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         

ΙΣΤΟΙ        

ΙΣΤΟΙ 1 1/2" 
34928472-7 

400   

ΙΣΤΟΙ 3" 400   

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ(0,75 cm) 34928460-0 350   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ      
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
 

                                     ΦΠΑ24%    
 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    
 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Η Προμήθεια των υλικών θα γίνεται τμηματικά και σε ποσότητες που θα ζητούνται κάθε φορά 

από τη Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών  κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών (θα αποστέλλεται με φαξ). 

Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του 

εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών να αποστείλει τα υπό προμήθεια υλικά 

συνοδευόμενα από επίσημα πιστοποιητικά (όσο αφορά την ποιότητά τους). Η παραλαβή των υλικών 

θα γίνεται από την Αρμόδιο Επιτροπή  Παραλαβής. 

 Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου, που 

δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά 

από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου 

για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η μεταφορά θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου Προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι 

προβλεπόμενες ποινές από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση της ΠΚΜ να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο προμηθευτής 

φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί 

όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη 

συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την 

προμήθεια που ανέλαβε. 

Τα προμηθευόμενα υλικά κάθε φορά θα παραδίδονται σε τοποθεσία που θα του υποδεικνύεται 

από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, σε κατάλληλη συσκευασία που ορίζουν οι κανόνες 

ασφαλείας για αντίστοιχα υλικά για την μεταφορά και αποθήκευσή τους.  

Η Επιτροπή Παραλαβής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δείγματα 

των υπό παράδοση υλικών και να τα στέλνει για εξέταση στα αρμόδια εργαστήρια ( Κ.Ε.Δ.Ε.) του 

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με έξοδα του αναδόχου όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, 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. 4412/2016
18

 

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.
19

.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 Κ.Α. 30-7135.0031. 

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 Αρχής
20

  

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 5
ο
 : 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. 

                                                 
18 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 

19 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 

2020 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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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 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : 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 7
ο
 : 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 8
ο
 : 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 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, και ισχύει για ένα έτος και μέχρι 

την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : 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). 
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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 11
ο
   : 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. 

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». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                   Ο   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

                                        

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 

 

    cpv ΤΕΜ ΤΙΜΗ 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

α.α. ΟΜΑΔΑ Ι- ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ         

  ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

34992200-9 

      

1 Κ3(Επικινδυνη κατωφέρεια ) 10   

2 Κ-4(Επικυνδυνη ανωφέρεια ) 10   

3 
K-5 (Επικίνδυνη στενωση και στις δύο πλευρές) 20  

 

4 

Κ6α(Επικίνδυνη στένωση στην αριστερή 

πλευρά) 
20  

 

5 
Κ6δ(Επικινδυνη στένωση στην δεξιά πλευρά) 20  

 

6 

Κ-9(Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα σε κακή 

κατάσταση )  
10  

 

7 Κ-19 (Κίνδυνος διέλευσης αγριων ζωων) 20   

8 

K-20(Kίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών 

στην οδό) 
30  

 

9 

Κ-30(Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική 

πορεία) 
25  
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  μερικό σύνολο ομάδας     

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ     

10 Ρ-1(Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας) 180   

11 
Ρ-2(Υποχρεωτική διακοπή πορείας) 190  

 

12 

Ρ-7(Απαγορεύεται η είσοδος για όλα τα 

οχήματα) 
190  

 

13 

Ρ-21 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικου πλάτους……..) 
5  

 

14 

Ρ-22 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ……) 
5  

 

15 

Ρ-23 (Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα 

συνολικού βάρους που υπερβαίνει…….) 
10  

 

16 
Ρ-27(Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) 130  

 

17 
Ρ-28(Απαγορεύεται η δεξια στροφή) 130  

 

18 
Ρ-29(Απαγορεύεται η αναστροφή) 70  

 

19 
Ρ-30(Απαγορεύεται η προσπέραση) 20  

 

20 
Ρ-39 Απαγορεύεται η στάθμευση 100  

 

21 
Ρ-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 100  

 

22 

Ρ-47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα 

αριστερά 
10  

 

23 
Ρ-52 Υποχρεωτική Διέλευση  30  

 

24 
Ρ-53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή 20  

 

25 

Ρ-72 Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 

συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια με 

αριθμό κυκλοφορίας….. 

 

38   

  cpv    

      

  μερικό σύνολο ομάδας 

 

    

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ     

26 Π4 (προειδοποιητική για αδιέξοδο)(0,40*0,60) 10   

27 Π5(προειδοποιητική για αδιεξοδο)(0,40*0,60) 10   

28 
Π-21(0,45*0,45) 40  

 

29 
Π23 (0,45*0,45) 40  

 

30 
Π24 (0,20*0,60) 40  

 

31 Π25 (0,45*0,45) 30   

32 
Π79 (0,80*0,40) 50  

 

33 Πρ-4α(αρχή ισχύος) 22   

34 Πρ-4γ(τέλος ισχύος) 22   

35 
Πρ-4β(επανάληψη ισχύος) 20  
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  μερικό σύνολο ομάδας     

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
 

                                      ΦΠΑ24%    
 

                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         

ΙΣΤΟΙ        

ΙΣΤΟΙ 1 1/2" 
34928472-7 

400   

ΙΣΤΟΙ 3" 400   

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ(0,75 cm) 34928460-0 350   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ      
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
 

                                     ΦΠΑ24%    
 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    
 

 

 

 

 

 

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 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: [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 

- 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): 

[34992200-9, 34928472-7, 34928460-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ναι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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
; 

 

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
iv
: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

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 άλλους
v
; 

[] 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 ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

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.  
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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)  

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
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 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 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

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): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 

 

 

 

 

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
xxi

, 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 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

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): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 

 

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
xxiv

; 

[] 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
xxv

 

: 

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 περιστάσεις
xxvi 

 

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 παράπτωμα
xxvii

; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[.......................] 

 

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 συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 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, 

[] Ναι [] Όχι 



58 

 

 

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;  

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 
υς), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
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1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxi

; του: 

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): [……][……][……] 

 

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: 
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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 ηλεκτρονικάxxxii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xxxiii

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xxxiv
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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
xxxv

, 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
xxxvi

. 

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. 169/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΙ8Ω1Ρ-ΙΥ1), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7135.0031  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

ΘΕΜΑ 4o                                                 Aπόφ. Αρ. 171 / 2018 (ΑΔΑ: 7Θ0ΘΩ1Ρ-9Ι0  ) 

Έγκριση πρακτικού Δημόσιου, Πρόχειρου, Συνοπτικού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «ΤΗ 

ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

έτους 2018. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/19622/28-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20250/30-3-2018 δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό 

της επιτροπής του διαγωνισμού, ως κατωτέρω:  

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2018. 

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

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «παροχής υπηρεσιών φύλαξης της 

κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη φύλαξη της κοιλάδας των 

Πεταλουδών από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.00/6142.0040)» 

 

Στη Ρόδο στις 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

 

1. Βαιλάκη Άννα(πρόεδρος), ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών. 

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

3. Κρητικού Άννα Λαμπράκη, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «φύλαξης της κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου (κωδ. 

00/6142.0040), έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ με φπα, ο οποίος 
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καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 95/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 1198/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/03/2018 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/15640/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία 

στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

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

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 29/03/2018 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία MY 

SERVISES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 29/03/2018), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς των συμμετεχόντων. Μετά από ενδελεχή 

έλεγχο των φακέλων των συμμετεχόντων, αποδείχθηκε ότι οι προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ, υπεύθυνη 

δήλωση). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει, η εταιρεία  MY SERVISES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών 

προσφορών.  

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ίδια ημέρα. Η παροχή υπηρεσίας για την οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση των 

δικαιολογητικών, αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον 

τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως 

εκ τούτου η επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος MY SERVISES SECURITY AND FACILITY 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών).  

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

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

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

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

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

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  
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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 

 

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,47956 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 36,86€, και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

122,48 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 25.540,00  

ΦΠΑ  24% 6.129,60  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
31.669,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

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  
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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 

 

0,50133 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 32,36€ και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

112,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ% 22.420,00  

ΦΠΑ  24% 5.380,80  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
27.800,80  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) 
25.540,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
22.420,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) + (ΣΥΝΟΛΟ 2) 
47.960,00 

ΦΠΑ 24% 11.510,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.470,40 

 

Στοιχεία του Άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του Ν. 

4144/2013 αναφορικά με την την υπ’αριθμ.1198/2018 Απόφαση Δημάρχου με την Διακήρυξη 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 € με ΦΠΑ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 28.03.2018 και ώρα 

14.00μ.μ. 
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Αριθμός των εργαζομένων 6 άτομα φυσική παρουσία 

Ημέρες και ώρες εργασίας 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται επτά ημέρες την εβδομάδα για όλη την 

διάρκεια του έργου και σύμφωνα με τα ωράρια εργασίας της Διακήρυξης, 

όπου έχουμε συνολικά 7.696 ώρες από 01/05/2018 έως και 31/12/2018, 

ήτοι : 

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. 

Συλλογική σύμβαση εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ αντίγραφό 

της) 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017 

(ΕΓΣΣΕ 2017) 

 Ύψος του προϋπολογισμένου 

ποσού (Συνολικά) που αφορά τις 

πάσης φύσεως νόμιμες μικτές 

αποδοχές των εργαζομένων : 

38.161,78 € 

ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ 

λεπτά 

 Ύψος των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών 

(Συνολικά) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά : 

9.563,34 € 

ήτοι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα 

λεπτά 

 

 

 Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2018. 

 Στην οικονομική προσφορά έχει υπολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, 

των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.  

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολό της την προσφορά της εταιρείας MY SERVISES SECURITY 

AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , για τη φύλαξη της κοιλάδας των Πεταλουδών 

του Δήμου Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτή είναι στο σύνολό της χαμηλότερη από τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

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

παροχής υπηρεσίας στην εταιρεία MY SERVISES SECURITY AND FACILITY 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με αφμ:  997516863 και έδρα την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 

135-137, τκ 17672, στην Καλιθέα Αττικής, ως κάτωθι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

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  
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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 

 

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,47956 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 36,86€, και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

122,48 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 25.540,00  

ΦΠΑ  24% 6.129,60  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
31.669,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

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- ΠΡΩΙ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ 368 8,03 2.955,04 75% 
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ΑΡΓΙΕΣ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 9,19 2.058,56 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας- 

Ασφάλισης 

 22.307,60  

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,50133 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 32,36€ και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

112,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ% 22.420,00  

ΦΠΑ  24% 5.380,80  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 

27.800,80  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) 
25.540,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
22.420,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) + (ΣΥΝΟΛΟ 2) 
47.960,00 

ΦΠΑ 24% 11.510,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.470,40 

Στοιχεία του Άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του Ν. 

4144/2013 αναφορικά με την την υπ’αριθμ.1198/2018 Απόφαση Δημάρχου με την Διακήρυξη 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 € με ΦΠΑ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 28.03.2018 και ώρα 

14.00μ.μ. 

 

Αριθμός των εργαζομένων 6 άτομα φυσική παρουσία 

Ημέρες και ώρες εργασίας 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται επτά ημέρες την εβδομάδα για 

όλη την διάρκεια του έργου και σύμφωνα με τα ωράρια εργασίας 

της Διακήρυξης, όπου έχουμε συνολικά 7.696 ώρες από 

01/05/2018 έως και 31/12/2018, ήτοι : 

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. 
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Δ). 2.496 ώρες εργάσιμων ημερών νυχτερινής απασχόλησης. 

Συλλογική σύμβαση εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

αντίγραφό της) 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2017 

(ΕΓΣΣΕ 2017) 

 Ύψος του προϋπολογισμένου 

ποσού (Συνολικά) που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες 

μικτές αποδοχές των 

εργαζομένων : 

38.161,78 € 

ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα 

οκτώ λεπτά 

 Ύψος των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών 

(Συνολικά) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά : 

9.563,34 € 

ήτοι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα 

τέσσερα λεπτά 

 

 Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2018. 

 Στην οικονομική προσφορά έχει υπολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, 

των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/20250/30-3-2018 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την  με αρ. 95/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΔΝΗΩ1Ρ-ΦΕΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

 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.  

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για  «ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»   

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της παροχής 

υπηρεσίας στην εταιρεία MY SERVISES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με Α.Φ.Μ.:  997516863 και έδρα την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, τκ 17672, 

στην Καλλιθέα Αττικής, ως κάτωθι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 
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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 

 

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,47956 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 36,86€, και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

122,48 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 25.540,00  

ΦΠΑ  24% 6.129,60  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
31.669,60 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

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% 
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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 

 

0,50133 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 32,36€ και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

112,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ% 22.420,00  

ΦΠΑ  24% 5.380,80  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 

27.800,80  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) 
25.540,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
22.420,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) + (ΣΥΝΟΛΟ 2) 
47.960,00 

ΦΠΑ 24% 11.510,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.470,40 

Στοιχεία του Άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 

αναφορικά με την την υπ’αριθμ.1198/2018 Απόφαση Δημάρχου με την Διακήρυξη συνοπτικού 

πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου, έτους 

2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 € με ΦΠΑ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 28.03.2018 και ώρα 14.00μ.μ. 

Αριθμός των εργαζομένων 6 άτομα φυσική παρουσία 

Ημέρες και ώρες εργασίας 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται επτά ημέρες την εβδομάδα για 

όλη την διάρκεια του έργου και σύμφωνα με τα ωράρια εργασίας 

της Διακήρυξης, όπου έχουμε συνολικά 7.696 ώρες από 

01/05/2018 έως και 31/12/2018, ήτοι : 

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. 
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Δ). 2.496 ώρες εργάσιμων ημερών νυχτερινής απασχόλησης. 

Συλλογική σύμβαση εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

αντίγραφό της) 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2017 

(ΕΓΣΣΕ 2017) 

 Ύψος του προϋπολογισμένου 

ποσού (Συνολικά) που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες 

μικτές αποδοχές των 

εργαζομένων : 

38.161,78 € 

ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα 

οκτώ λεπτά 

 Ύψος των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών 

(Συνολικά) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά : 

9.563,34 € 

ήτοι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα 

τέσσερα λεπτά 

 

 Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2018. 

 Στην οικονομική προσφορά έχει υπολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, 

των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.  

ΘΕΜΑ 5o                                                 Aπόφ. Αρ. 172 / 2018 (ΑΔΑ: 60ΦΚΩ1Ρ-ΡΓΜ   ) 

Έγκριση για τη μη άσκησης ανακοπής κατά του Κων/νου Κωσταρίδη του Παντελή και 

της με αριθμό 376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής 

– Βαρβάρας Σκούφου και της παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου 

εκτελεστού αυτής από 19-12-2017 επιταγής προς εκτέλεση. 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20020/30-3-2018) 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/20020/30-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Μη έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Κων/νου Κωσταρίδη του Παντελή και της με 

αριθμό 376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – 

Βαρβάρας Σκούφου και της παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου 

εκτελεστού αυτής από 19-12-2017 επιταγής προς εκτέλεση.  

 

Ο Κων/νου Κωσταρίδη του Παντελή άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 28-11-2017 

αίτησή του, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής για το ποσό των 839,07 ευρώ, για την πώληση στο Δήμο Ρόδου, όπως ισχυριζόταν, 

διαφόρων ανταλλακτικών, που περιγράφονται στα παρακάτω τιμολόγια – δελτία αποστολής που 

εξέδωσε, ήτοι: α) το με αριθμό 1713/18-6-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής 

αξίας με ΦΠΑ 316,60 ευρώ, β) το με αριθμό 1914/1-7-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, 

συνολικής αξίας με ΦΠΑ 29,43 ευρώ, γ) το με αριθμό 1977/7-7-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο 

αποστολής, συνολικής αξίας με ΦΠΑ 48,59 ευρώ, δ) το με αριθμό 2298/28-7-2015 τιμολόγιο 

πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής αξίας με ΦΠΑ 238,69 ευρώ και ε) το με αριθμό 3708/27-10-

2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής αξίας με ΦΠΑ 205,76 ευρώ, με το νόμιμο 

τόκο από την επομένη που υποχρεούταν να εξοφλήσει τα τιμολόγια αυτά, ήτοι εντός 30 ημερών από 

την ημερομηνία έκδοσης κάθε τιμολογίου.      

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Φωτεινής - Βαρβάρας Σκούφου, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στον 

Κων/νο Κωσταρίδη το ποσό των 839,07 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά την 

οποία υποχρεούταν να εξοφλήσει την οφειλή αυτή, ήτοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης κάθε πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας 

μέχρι την πλήρη εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 53,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα αυτού για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής.  
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Αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας 

αυτού από 19-12-2017 επιταγή προς εκτέλεση κοινοποίησε ο Κων/νος Κωσταρίδης στο Δήμο Ρόδου 

στις 22-12-2017, με την οποία τον επιτάσσει να καταβάλει σαυτόν: α) για την απαίτηση που του 

επιδικάστηκε το ποσό των 839,07 ευρώ, β) για τόκους υπερημερίας το ποσό των 140,15 ευρώ, γ) δια 

δικαστική δαπάνη το ποσό των 53,00 ευρώ, δ) για σήμανση απογράφου το ποσό των 2,00 ευρώ, ε) για 

το αντίγραφο το ποσό των 2,00 ευρώ, στ) για επίδοση του αντιγράφου με την επιταγή προς εκτέλεση 

το ποσό 68,20 ευρώ και συνολικά το ποσό των 1.104,42 ευρώ.     

Κατά του Κων/νου Κωσταρίδη, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της παρά πόδας αντιγράφου 

του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής από 19-12-2017 επιταγής προς εκτέλεση άσκησα για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 18-1-2018 και με αριθμό κατάθεσης 27/22-1-2018 ανακοπή, 

που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 5-3-2019 και η οποία έχει 

ως εξής:  

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Κων/νου Κωσταρίδη του Παντελή, κατοίκου Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 

13 (ΑΦΜ 017822282 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – 

Βαρβάρας Σκούφου και της παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής 

από 19-12-2017 επιταγής προς εκτέλεση. 

________________________________________ 

Ο καθού η ανακοπή άσκησε εναντίον μας την από 28-11-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 839,07 

ευρώ, για την πώληση σε εμάς, όπως ισχυριζόταν, διαφόρων ανταλλακτικών, που περιγράφονται στα 

παρακάτω τιμολόγια – δελτία αποστολής που εξέδωσε, ήτοι: α) το με αριθμό 1713/18-6-2015 

τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής αξίας με ΦΠΑ 316,60 ευρώ, β) το με αριθμό 

1914/1-7-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής αξίας με ΦΠΑ 29,43 ευρώ, γ) το 

με αριθμό 1977/7-7-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής αξίας με ΦΠΑ 48,59 

ευρώ, δ) το με αριθμό 2298/28-7-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, συνολικής αξίας με 

ΦΠΑ 238,69 ευρώ και ε) το με αριθμό 3708/27-10-2015 τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, 

συνολικής αξίας με ΦΠΑ 205,76 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη που υποχρεούμασταν να 

εξοφλήσουμε τα τιμολόγια αυτά, ήτοι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης κάθε 

τιμολογίου.      

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Φωτεινής - Βαρβάρας Σκούφου, με την οποία υποχρεωθήκαμε να καταβάλουμε στον καθού το 

ποσό των 839,07 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά την οποία υποχρεούμασταν 

να εξοφλήσουμε την οφειλή αυτή, ήτοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

έκδοσης κάθε πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας μέχρι την 

πλήρη εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 53,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα του καθού για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

Αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας 

αυτού από 19-12-2017 επιταγή προς εκτέλεση κοινοποίησε σε εμάς ο καθού στις 22-12-2017, με την 

οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν: α) για την απαίτηση που του επιδικάστηκε το ποσό των 

839,07 ευρώ, β) για τόκους υπερημερίας το ποσό των 140,15 ευρώ, γ) δια δικαστική δαπάνη το ποσό 
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των 53,00 ευρώ, δ) για σήμανση απογράφου το ποσό των 2,00 ευρώ, ε) για το αντίγραφο το ποσό των 

2,00 ευρώ, στ) για επίδοση του αντιγράφου με την επιταγή προς εκτέλεση το ποσό 68,20 ευρώ και 

συνολικά το ποσό των 1.104,42 ευρώ.     

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής και την παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου 

εκτελεστού αυτής από 19-12-2017 επιταγή προς εκτέλεση ανακόπτουμε για τους παρακάτω νόμιμους 

και βάσιμους λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε δε να προσθέσουμε και άλλους 

αργότερα. 

1. Γιατί κατά το άρθρο 623 του ΚΠολΔ, μπορεί, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 

636 του Κώδικα αυτού, να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή 

απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με 

δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση, που μπορεί να αποδεικνύεται και από συνδυασμό 

περισσότερων τέτοιων εγγράφων, πρέπει κατά το άρθρο 624 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα να μην 

εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και να είναι ορισμένο το οφειλόμενο ποσό 

χρημάτων ή χρεογράφων, κατά δε το άρθρο 626 παρ. 2 και 3 του ίδιου επίσης Κώδικα, η αίτηση για 

την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη γραμματεία του 

δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό χρημάτων 

ή χρεογράφων, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, να 

επισυνάπτονται δε σ` αυτή και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της.  

 Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι για να 

υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε από το όργανο 

που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας του, κατά τους όρους της συστατικής 

πράξης ή του καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το 

όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ` ονόματι νομικού 

προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσώπησής του δεν το δεσμεύει.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 86 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

που ίσχυε μέχρι τις 31-12-2010 «1.Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα 

καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, ο 

δήμαρχος:  α) Eκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. β) Eκτελεί τις 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής. γ) Eίναι προϊστάμενος των 

υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. δ) Eίναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου και 

εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους 

υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) Συνυπογράφει τους 

βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν 

εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο 

Δήμος. ζ) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών. η) Εκδίδει 

τη Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

279. θ) Απαντά, εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα. 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος 

ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει 

να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την πρώτη συνεδρίαση της δημαρχιακής 

επιτροπής». Κατά το άρθρο 87 παρ. 3 του ίδιου νόμου «Ο δήμαρχος, με απόφασή του που 

δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια 

εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε 

αντιδημάρχους. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος», 

κατά δε το άρθρο 88 του ίδιου νόμου «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την 

υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό 

σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού 

συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής 

υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου». 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής 

προσκόμισε στην Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ρόδου Φωτεινή – Βαρβάρα Σκούφου τα παραπάνω τιμολόγια, 
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στα οποία δεν φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου μας ως παραλαβόντα αυτά, λόγω του ότι 

μοναδικός εκπρόσωπός μας είναι ο Δήμαρχός μας, με την υπογραφή του οποίου δεσμευόμαστε έναντι 

τρίτων, εφόσον φυσικά τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Εξάλλου ο καθού στην αίτησή του δεν 

αναγράφει ότι ο φερόμενος ως υπογράφων αυτά ως προς την παραλαβή τους είχε εξουσιοδοτηθεί 

νόμιμα από το Δημοτικό Συμβούλιό μας ή από το Δήμαρχό μας εγγράφως για την κατάρτιση 

οποιασδήποτε σχετικής σύμβασης με τον καθού ή αναγνώρισης της απαίτησής του, ούτε φυσικά ο 

Δήμαρχός μας έδωσε σαυτόν τέτοια αρμοδιότητα, ενόψει και του ότι ο Δήμαρχος δεν έχει 

αρμοδιότητα να αναγνωρίζει οφειλές του Δήμου έναντι τρίτων. Μη νόμιμα επομένως εκδόθηκε η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής με βάση τα παραπάνω τιμολόγια, γιαυτό και είναι άκυρη και 

πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό.      

2. Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του 

Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το 

άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής 

ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος 

άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την 

επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε 

υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως. Εξάλλου η Οδηγία της Ε.Ε. 

2011/7 και το ΠΔ 166/2003 εφαρμόζονται μόνο αν οι εμπορικές συμβάσεις είναι νόμιμες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής υποχρεωθήκαμε να 

καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 839,07 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα κατά 

την οποία υποχρεούμασταν να εξοφλήσουμε την οφειλή αυτή, ήτοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία έκδοσης κάθε πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας μέχρι την πλήρη εξόφληση, με βάση δε αυτό ο καθού μας επιτάσσει με την 

προσβαλλόμενη επιταγή του προς εκτέλεση να του καταβάλουμε το ποσό των 140,15 ευρώ ως τόκο 

υπερημερίας, χωρίς όμως να προκύπτει ότι υπάρχουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας, 

αφού ο καθού δεν επικαλείται  κάτι τέτοιο στην παραπάνω αίτησή του ούτε και αναφέρεται κάτι 

τέτοιο στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, και παρά το ότι οι συμβάσεις προμήθειας ήταν 

άκυρες γιατί δεν υπάρχει σχετική έγγραφη σύμβαση ανάμεσα σε εμάς, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπό μας, ήτοι το Δήμαρχό μας, και ον καθού. Γιαυτό σύμφωνα με τα παραπάνω εμείς 

οφείλουμε τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και μόνο με επιτόκιο 6% ετησίως. 

Επομένως πρέπει να ακυρωθεί τόσον η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής όσο και η επιταγή προς 

εκτέλεση για το λόγο αυτό. 

3. Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ ότι η αναγκαστική εκτέλεση άρχεται από της 

επιδόσεως προς τον καθού αντιγράφου του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα δε την 

παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου κτλ 

επιτρέπεται μετά παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εκπρόσωπο του 

ΝΠΔΔ, η διάταξη δε αυτή εφαρμόζεται και για τους Δήμους κατ' εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. 1 

εδάφιο β του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά και 

δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Αν επομένως πριν την παρέλευση εξήντα ημερών 

από την επίδοση του τίτλου εκτέλεσης, π.χ. διαταγής πληρωμής, στο Δήμο επιδοθεί σαυτόν επιταγή 

για εκτέλεση ή γίνει οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης, η επιταγή αυτή και οι άλλες πράξεις 

εκτέλεσης που ακολουθούν είναι άκυρες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού δεν επέδωσε σε εμάς στις 22-12-2017 μόνο την 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και να αναμένει την πάροδο των εξήντα ημερών από την επίδοση 

για να επιδώσει στη συνέχεια την επίσης προσβαλλόμενη επιταγή προς εκτέλεση, αλλά συγχρόνως 

επέδωσε σε εμάς στις 22-12-2017 τη διαταγή πληρωμής και την παρά πόδας από 19-12-2017 επιταγή 

προς εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της διαταγής πληρωμής, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν τα 

παραπάνω ποσά. Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη επιταγή 

προς εκτέλεση και για το λόγο αυτό.   
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Επειδή κατά το άρθρ. 628 παρ. 1 περ. α΄  του Κ.Πολ.Δ. ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή 

πληρωμής και να απορρίψει τη σχετική αίτηση στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις, εάν δε παρά την έλλειψη εκδώσει διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από 

ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρ. 632 ή 633 του Κ.Πολ.Δ. λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, 

δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη της απαίτησης.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε την 

ανακοπή μας αυτή, καθόσον για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών η 

προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είναι 30 ημέρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών του Δημοσίου, που εφαρμόζεται και για τους Δήμους σύμφωνα με 

το άρθρο 276 ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 376/2017 διαταγή 

πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και η παρά πόδας 

αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής από 19-12-2017 επιταγή προς εκτέλεση και  

Να καταδικαστεί ο καθού η ανακοπή μας στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του 

πληρεξουσίου μας δικηγόρου. 

  Ρόδος 18 Ιανουαρίου 2018 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής ο Κων/νος Κωσταρίδης υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 

23-1-2018 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/4875/23-1-2018, που σας επισυνάπτω, με την οποία 

ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς, δηλώνοντας ότι παραιτείται από τους τόκους 

που επιδικάστηκαν με την παραπάνω διαταγή πληρωμή και επιθυμεί την καταβολή από το Δήμο 

Ρόδου μόνο του ποσού του κεφαλαίου και δικαστικών εξόδων, ήτοι του ποσού των 892,07 ευρώ με 

την προϋπόθεση ότι και ο Δήμος θα παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίωμα της παραπάνω 

ανακοπής του. 

Μαζί με την αίτησή του επισύναψε και αντίγραφα: 

1. Του με αριθμό 001713 τιμολογίου πώλησης - δ. αποστολής, το οποίο εξέδωσε στις 18/06/2015, 

συνοδευόμενο από το από 19/6/2015 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Συντηρήσεως και 

Επισκευής του Δήμου Ρόδου, το με αριθμό 300 με Α/Α Κίνησης 600 /18-06-2015 δελτίου Εισαγωγής 

και την από 19/6/2015 Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού Δήμου 

Ρόδου για την καλή εκτέλεσης της προμήθειας και για το εύλογο της δαπάνης. 

2. Του με αριθμό 001914 τιμολογίου πώλησης - δ. αποστολής, το οποίο εξέδωσε στις 01/07/2015, 

συνοδευόμενο από το από 2/7/2015 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Συντηρήσεως και 

Επισκευής κρατικών αυτοκινήτων του Δήμου Ρόδου, το με αριθμό Α/Α Κίνησης 710 /01-07- 2015 

δελτίου Εισαγωγής και την από 2/7/2015 Βεβαίωση της αρμόδιας 

επιτροπής της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, για την καλή εκτέλεσης της 

προμήθειας και για το εύλογο της δαπάνης. 

3. Του με αριθμό 001977 τιμολογίου πώλησης - δ. αποστολής, το οποίο εξέδωσε στις 07/07/2015, 

συνοδευόμενο από το από 8/7/2015 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Συντηρήσεως   και   

Επισκευής   κρατικών αυτοκινήτων του Δήμου Ρόδου, το με αριθμό 351, με αριθμό Α/Α Κίνησης 

702 /07-07-2015 δελτίου Εισαγωγής και την από 8/7/2015 Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της 

Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, για την καλή εκτέλεσης της προμήθειας και για το 

εύλογο της δαπάνης. 
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4. Του με αριθμό 002298 τιμολογίου πώλησης -δ.  αποστολής, το οποίο εξέδωσε στις 28-7-2015, 

συνοδευόμενο από το από 29/07/2015 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Συντηρήσεως και 

Επισκευής κρατικών αυτοκινήτων του Δήμου Ρόδου, με Α/Α Κίνησης 770 /28-07-2015 δελτίου 

Εισαγωγής και την από 29/07/2015 Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης Τροχαίου 

Υλικού Δήμου Ρόδου, για την καλή εκτέλεσης της προμήθειας και για το εύλογο της δαπάνης. 

5. Του με αριθμό 003708 τιμολογίου πώλησης - δ. αποστολής, το οποίο εξέδωσε στις 27-10-2015, 

συνοδευόμενο από το από 30/10/2015 πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής Συντηρήσεως και 

Επισκευής κρατικών αυτοκινήτων του Δήμου Ρόδου, το με αριθμό 633, με Α/Α Κίνησης 1275 

/27-10-2015 δελτίου Εισαγωγής και την από 30/10/2015 Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της 

Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, για την καλή εκτέλεσης της προμήθειας και για το 

εύλογο της δαπάνης. 

Ενόψει όλων των παραπάνω και του γεγονότος ότι όλα τα παραπάνω τιμολόγια καταχωρήθηκαν το 

σύστημα του Λογιστηρίου του Δήμου Ρόδου και φαίνεται ότι τα ποσά τους οφείλονται, αλλά και του 

ότι τα αναφερόμενα στα παραπάνω τιμολόγια υλικά παραλήφθηκαν από το Δήμο Ρόδου με όλες τις 

τυπικές διαδικασίες, εισηγούμαι να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να μην εγκρίνει την 

άσκηση της παραπάνω ανακοπής εναντίον της παραπάνω εταιρείας και της παραπάνω διαταγής 

πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου 

και ταλαιπωρίας του Κων/νου Κωσταρίδη, ως επίσης και απόφαση για την παραίτηση από το 

δικόγραφο και το δικαίωμα της ασκηθείσας ανακοπής 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.)   

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/20020/30-3-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει τη μη άσκηση ανακοπής κατά του Κων/νου Κωσταρίδη του Παντελή και της με αριθμό 

376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκη Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. 

ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), 

προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου και ταλαιπωρίας του Κων/νου Κωσταρίδη, ως 

επίσης και απόφαση για την παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ασκηθείσας ανακοπής 

ΘΕΜΑ 6o                                                 Aπόφ. Αρ. 173 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΑ0Ω1Ρ-Ζ69) 

Έγκριση για την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης δικαστικών αποφάσεων 

και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 € για την αμοιβή του δικαστικού αυτού επιμελητή. 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20076/30-3-2018) 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/20076/30-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση αποφάσεων και 

ανάθεση των επιδόσεων των αποφάσεων σε δικαστικό επιμελητή. 

Επίσης επί αγωγών που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου ο Ιωάννης Κατσουράκης, με τις οποίες 

ζητούσε να του καταβληθούν τα ποσά που αναφέρονταν σαυτές για δήθεν μεταλλικές κατασκευές που 
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έκανε στον πρώην Δήμο Πεταλούδων, εκδόθηκαν οι αποφάσεις με αριθμούς 186/2017 Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, 172/2017 και 189/2017 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και 142/2017 και 

183/2017 Ειρηνοδικείου Ρόδου, οι οποίες απέρριψαν τις αγωγές και οι οποίες πρέπει να επιδοθούν 

στον ενάγοντα για να τρέχει η προθεσμία για την άσκηση ή μη έφεσης.   

Πρέπει επομένως να γίνει διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ ως αμοιβή του δικαστικού 

επιμελητή για τις επιδόσεις των παραπάνω αποφάσεων στον Ιωάννη Κατσουράκη και να ανατεθεί η 

επίδοση αυτών στο δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Σίμο Καρακόπουλο. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.)   

 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/20076/30-3-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την ανάθεση επίδοσης,  στο δικαστικό επιμελητή Σίμο Καρακόπουλο,  των  αποφάσεων  

με αριθμούς 186/2017 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 172/2017 και 189/2017 Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και 142/2017 και 183/2017 Ειρηνοδικείου Ρόδου, οι οποίες απέρριψαν τις 

αγωγές που άσκησε κατά του Δήμου Ρόδου ο Ιωάννης Κατσουράκης  και οι οποίες πρέπει να 

επιδοθούν στον ενάγοντα  για να τρέχει η προθεσμία για την άσκηση ή μη έφεσης.   

 

Β) Εγκρίνεται η σχετική  διάθεση πίστωσης   στον κωδικό Κ.Α. 00-6116.0001 « Αμοιβές 

δικαστικών επιμελητών»  με το ποσό των 350,00 Ευρώ.   

 

ΘΕΜΑ 7o                                                 Aπόφ. Αρ. 174 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΟΙΛΩ1Ρ-1Ι8 ) 

Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 88/2018 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Μαρίας Ευθυμίου, που αφορά την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20081/30-3-2018) 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/20081/30-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 88/2018 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Μαρίας Ευθυμίου, που αφορά την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη ΔΕ Ευκαρπίας του 

Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οδός Θερμαϊκού αρ. 56, ως καθολική διάδοχος της 
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απορροφηθείσας ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.», άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 7-2-2018 και με αριθμό κατάθεσης 

65/2018 αίτηση, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, πους σας 

επισυνάπτω, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 

95.108,00 ευρώ με βάση τριάντα εννέα (39) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, που εξέδωσε 

αυτή στο όνομα του Δήμου Ρόδου, ήτοι:  

1.1. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1324/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6939 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Λίνδου και την μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 

2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 499,20 € 

(2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), εξοφλητέο 

εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.2. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1369/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 7-10-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6939 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Λίνδου και την μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 6 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 

480,00 € (6 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 115,20 € 

(480,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 595,20 € (480,00 € + 115,20 €), εξοφλητέο εντός 30 

ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-11-2016. 

1.3. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1325/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β, για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 5-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6936 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καλλιθέας και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 4 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 320,00 € (4 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 76,80 € (320,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 396,80 € (320,00 € + 76,80 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.4. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1334/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 6-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6936 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καλλιθέας και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 22 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 €, 

καθαρής αξίας 3.300,00 € (22 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 792,00 € (3.300,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 4.092,00 € (3.300,00 € + 792,00 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.5. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1374/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 13-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6936 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Καλλιθέας και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 11 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 1.650,00 € (11 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 396,00 € (1.650,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.046,00 € 

(1.650,00 € + 396,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-
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11-2016. 

1.6. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1326/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 5-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 3051 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ιαλυσού και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 23 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 1.840,00 € (23 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 441,60 € (1.840,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.281,60 € (1.840,00 € + 441,60 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.7. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1335/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 3-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 3051 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ιαλυσού και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου νια 3 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 €, 

καθαρής αξίας 450,00 € (3 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 108,00 € (450,00 € Μ 24%), και συνολικής αξίας 558,00 € (450,00 € + 108,00 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.8. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1370/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 18-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 3051 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Ιαλυσού και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 15 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 1.200,00 € (15 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 288,00 € (1.200,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.488,00 € 

(1.200,00 € + 288,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

11-2016. 

1.9. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1327/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 7-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 3052 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αφάντου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 6 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 480,00 € (6 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 115,20 € (480,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 595,20 € (480,00 € + 115,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.10. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1336/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 8-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 3052 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αφάντου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 20 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 €, 

καθαρής αξίας 3.000,00 € (20 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 720,00 € (3.000,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 3.720,00 € (3.000,00 € + 720,00 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.11. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1375/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 15-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 3052 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 
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Αφάντου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 13 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 1.950,00 € (13 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 468,00 € (1.950,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.418,00 € 

(1.950,00 € + 468,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

11-2016. 

1.12. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1283/1-8-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 2-6-2016 έως 30-7-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΡΡΕ 1471 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ρόδου και την μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 51 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 

4.080,00 € (51 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 979,20 € 

(4.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 5.059,20 € (4.080,00 € + 979,20 €), εξοφλητέο 

εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 31-8-2016. 

1.13. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1305/1-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-8-2016 έως 31-8-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΡΡΕ 1471 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ρόδου και την μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 

2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 499,20 € 

(2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), εξοφλητέο 

εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 1-10-2016. 

1.14. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1328/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 13-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΡΡΕ 1471 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ρόδου και την μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 11 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 

880,00 € (11Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 211,20 € 

(880,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.091,20 € (880,00 € + 211,20 €), εξοφλητέο εντός 30 

ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.15. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1337/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 14-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΡΡΕ 1471 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ρόδου και την μεταφορά 

τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 15 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 

2.250,00 € (15 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 540,00 € 

(2.250,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.790,00 € (2.250,00 € + 540,00 €), εξοφλητέο 

εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.16. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1376/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 21-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΡΡΕ 1471 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ρόδου 

και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 18 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 

€, καθαρής αξίας 2.700,00 € (18 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 

24% ύψους 648,00 € (2.700,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 3.348,00 € (2.700,00 € + 

648,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-11-2016. 
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1.17. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1308/1-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β νια την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-8-2016 έως 31-8-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6937 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. Ρόδου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 1-10-2016. 

1.18. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1331/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6937 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. Ρόδου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.19. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1371/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 31-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6937 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. 

Ρόδου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 25 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 

80,00 €, καθαρής αξίας 2.000,00 € (25 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού 

Φ.Π.Α. 24% ύψους 480,00 € (2.000,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.480,00 € (2.000,00 € 

+ 480,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-11-2016. 

1.20. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1400/30-11-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-11-2016 έως 12-11-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6937 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. 

Ρόδου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 11 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 

80,00 €, καθαρής αξίας 880,00 € (11 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 

24% ύψους 211,20 € (880,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.091,20 € (880,00 € + 211,20 

€), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-12-2016. 

1.21. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1401/30-11-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 14-11-2016 έως 30-11-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6937 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. 

Ρόδου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 15 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 

150,00 €, καθαρής αξίας 2.250,00 € (15 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού 

Φ.Π.Α. 24% ύψους 540,00 € (2.250,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.790,00 € (2.250,00 € 

+ 540,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-12-2016. 

1.22. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 7/31-12-2016 τιμολόγιο σειρά 01 νια την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-12-2016 έως 21-12-2016 νια μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6937 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. 

Ρόδου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 18 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 

150,00 €, καθαρής αξίας 2.700,00 € (18 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού 

Φ.Π.Α. 24% ύψους 648,00 € (2.700,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 3.348,00 € (2.700,00 € 
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+ 648,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-1-2017. 

1.23. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1285/1-8-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 8-6-2016 έως 30-7-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΚΙ 8671 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Πεταλούδων και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 46 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 3.680,00 € (46 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 883,20 € (3.680,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 4.563,20 € (3.680,00 € + 883,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 31-8-2016. 

1.24. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1307/1-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-8-2016 έως 31-8-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΚΙ 8671 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Πεταλούδων και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 1-10-2016. 

1.25. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1330/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 19-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΚΙ 8671 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Πεταλούδων και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 16 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 1.280,00 € (16 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 307,20 € (1.280,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.587,20 € (1.280,00 € + 307,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.26. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1339/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 20-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΚΙ 8671 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Πεταλούδων και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 10 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 €, 

καθαρής αξίας 1.500,00 € (10 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 360,00 € (1.500,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.860,00 € (1.500,00 € + 360,00 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.27. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1378/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 27-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΚΙ 8671 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Πεταλούδων και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 23 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 3.450,00 € (23 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 828,00 € (3.450,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 4.278,00 € 

(3.450,00 € + 828,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

11-2016. 

1.28. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1309/1-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-8-2016 έως 31-8-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΗ 9798 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καμείρου και την 
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μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 1-10-2016. 

1.29. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1332/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΗ 9798 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καμείρου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.30. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1372/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 31-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΗ 9798 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Καμείρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 25 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 2.000,00 € (25 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 480,00 € (2.000,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.480,00 € 

(2.000,00 € + 480,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

11-2016. 

1.31. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1404/30-11-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-11-2016 έως 12-11-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6939 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Καμείρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 11 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 880,00 € (11 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού 

Φ.Π.Α. 24% ύψους 211,20 € (880,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.091,20 € (880,00 € + 

211,20 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-12-2016. 

1.32. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1405/30-11-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 14-11-2016 έως 30-11-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6939 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Καμείρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 15 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 2.250,00 € (15 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 540,00 € (2.250,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.790,00 € 

(2.250,00 € + 540,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

12-2016. 

1.33. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 9/31-12-2016 τιμολόγιο σειρά 01 για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 21-12-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΙΥ 6939 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καμείρου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 18 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 150,00 €, 

καθαρής αξίας 2.700,00 € (18 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 648,00 € (2.700,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 3.348,00 € (2.700,00 € + 648,00 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-1-2017. 
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1.34. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1310/1-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-8-2016 έως 31-8-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΗΝ 5736 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αταβύρου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 1-10-2016. 

1.35. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1333/30-9-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-9-2016 έως 30-9-2016 για μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος ΝΗΝ 5736 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αταβύρου και την 

μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 26 ημέρες εργασίας με τιμή μονάδας 80,00 €, 

καθαρής αξίας 2.080,00 € (26 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού Φ.Π.Α. 24% 

ύψους 499,20 € (2.080,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.579,20 € (2.080,00 € + 499,20 €), 

εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-10-2016. 

1.36. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1373/31-10-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-10-2016 έως 31-10-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΗΝ 5736 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Αταβύρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 25 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 2.000,00 € (25 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 480,00 € (2.000,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.480,00 € 

(2.000,00 € + 480,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

11-2016. 

1.37. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1402/30-11-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-11-2016 έως 20-11-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6936 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Αταβύρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 11 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 80,00 €, καθαρής αξίας 880,00 € (11 Χ 80,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' αυτού 

Φ.Π.Α. 24% ύψους 211,20 € (880,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 1.091,20 € (880,00 € + 

211,20 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-12-2016. 

1.38. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 1403/30-11-2016 τιμολόγιο σειρά Β για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 14-11-2016 έως 30-11-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΙΥ 6936 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Αταβύρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 15 ημέρες εργασίας με τιμή 

μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 2.250,00 € (15 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 540,00 € (2.250,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 2.790,00 € 

(2.250,00 € + 540,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

12-2016. 

1.39. Το υπ' αριθμόν και ημερομηνία έκδοσης 8/31-12-2016 τιμολόγιο σειρά 01 για την 

παροχή υπηρεσιών, περίοδος από 1-12-2016 έως 21-12-2016 για μίσθωση 

απορριμματοφόρου οχήματος ΝΖΜ 9227 για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. 

Αταβύρου και την μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου για 18 ημέρες εργασίας με τιμή 
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μονάδας 150,00 €, καθαρής αξίας 2.700,00 € (18 Χ 150,00 €) μετά δε του αναλογούντος επ' 

αυτού Φ.Π.Α. 24% ύψους 648,00 € (2.700,00 € Χ 24%), και συνολικής αξίας 3.348,00 € 

(2.700,00 € + 648,00 €), εξοφλητέο εντός 30 ημερών από την έκδοση του, ήτοι μέχρι την 30-

1-2017. 

2. Όλα τα παραπάνω τιμολόγια εκδόθηκαν στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητας 

και του σκοπού της παραπάνω εταιρείας που παρείχα στο Δήμο Ρόδου υπηρεσίες α) για τη 

μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος για 34 ημέρες με οδηγό και για 88 ημέρες χωρίς 

οδηγό, για την εκτέλεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ρόδου, 

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τις 

Δ.Ε. Λίνδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Αφάντου, και β) για τη μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος για 33 ημέρες με οδηγό και για 88 ημέρες χωρίς οδηγό, για την εκτέλεση εργασιών 

αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της 

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τις Δ.Ε, Ρόδου, Ν. Ρόδου, Πεταλούδων, 

Καμείρου και Αταβύρου δυνάμει των: 

2.1. Αρ.πρωτ.2/39518/20-5-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1582/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. Λίνδου 

Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0005), και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 34 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 5.100,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.932,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Λίνδου και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 6939. 

2.2. Αρ.πρωτ.2/39523/20-5-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1583/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. 

Καλλιθέας Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0002), και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 34 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 5.100,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.932,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καλλιθέας και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΤ 6134 και δυνάμει του με 

αριθμ.πρωτ.2/61158/26-7-2016 εγγράφου του καθ' ου εγκρίθηκε η αντικατάσταση του, με το 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 6936. 

2.3. Αρ.πρωτ.2/39528/20-5-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1584/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. 
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Ιαλυσού Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0007) και δη γ
ια

 τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ.; με οδηγό, για 34 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 5.100,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.932,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ιαλυσού και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΤ 6135 και δυνάμει του με 

αριθμ.πρωτ.2/61160/26-7-2016 εγγράφου του καθ' ου, εγκρίθηκε η αντικατάσταση του με το 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 3051. 

2.4. Αρ.πρωτ.2/40134/23-5-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1585/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. 

Αφάντου Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0003), και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 34 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 5.100,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.932,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αφάντου και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΤ 6136, και δυνάμει του με 

αριθμ.πρωτ.2/61162/26-7-2016 εγγράφου του καθ' ου εγκρίθηκε η αντικατάσταση του με το 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 3052. 

2.5. Αρ.πρωτ.2/43936/2-6-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1591/2016 σε ορθή επανάληψη και νομίμως 

αναρτηθείσας και καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση 

απορριμματοφόρου Δ.Ε. Ρόδου Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0001), και δη 

για τη μίσθωση ενός απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 

33 ημέρες εργασίας, αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 4.950,00 € πλέον ΦΠΑ και 

χωρίς οδηγό, για 88 ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € 

πλέον ΦΠΑ και συνολικά ποσού 14.867,60 € με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ρόδου και τη μεταφορά τους 

στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΖΝ 2917 και δυνάμει του με 

αριθμ.πρωτ.2/46238/9-6-2016 εγγράφου του καθ' ου εγκρίθηκε η αντικατάσταση του με το με 

αριθμ. κυκλοφορίας ΡΡΕ 1471. 

2.6. Αρ.πρωτ.2/46200/8-6-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1592/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. Ν. 

Ρόδου Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0006), και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 33 ημέρες εργασίας, 
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αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 4.950,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.867,60 € με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Ν. Ρόδου και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΚΙ 8667 και δυνάμει του με 

αριθμ.πρωτ.2/61154/26-7-2016 εγγράφου του καθ' ου εγκρίθηκε η αντικατάσταση του με το 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 6937. 

2.7. Αρ.πρωτ.2/46204/8-6-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1-1594/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. 

Πεταλούδων Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0008), και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 33 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 4.950,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.867,60 € με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Πεταλούδων και τη 

μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΚΙ 8671. 

2.8. Αρ.πρωτ.2/61705/28-7-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1/1609/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. 

Καμείρου Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0009) και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 33 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 4.950,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.867,60 € με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Καμείρου και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας Ν1Η 9798, και δυνάμει του 

αριθμ.πρωτ.2/89311/21-10-2016 εγγράφου του καθ' ου εγκρίθηκε η αντικατάσταση του με το 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 6939 καθώς και η ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου με το με 

αριθμ. ΝΙΗ 9105. 

2.9. Αρ.πρωτ.2/61699/28-7-2016 (νομίμως θεωρημ. από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το 

αρθρ. 8 & 16 του ν.1882/90, αριθμ. Ε1/1610/2016 και νομίμως αναρτηθείσας και 

καταχωρηθείσας στο ΚΗΜΔΗΣ) σύμβασης, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου Δ.Ε. 

Αταβύρου Δήμου Ρόδου έτους 2016 (κωδ.20/6233.0002.0010), και δη για τη μίσθωση ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος, χωρητικότητας 14-26 κ.μ., με οδηγό, για 33 ημέρες εργασίας, 

αντί των 150,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 4.950,00 € πλέον ΦΠΑ και χωρίς οδηγό, για 88 

ημέρες εργασίας, αντί των 80,00 € ανά ημέρα εργασίας, ήτοι 7.040,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συνολικά ποσού 14.867,60 € με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την 
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ημερομηνία υπογραφής της. Το προς μίσθωση απορριμματοφόρο όχημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ.Ε. Αταβύρου και τη μεταφορά 

τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Β. Ρόδου ήταν το με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΗΝ 5736 και δυνάμει του με 

αριθμ.πρωτ.2/89308/21-10-2016 εγγράφου του καθ' ου εγκρίθηκε η αντικατάσταση του με το 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΝΙΥ 6936 καθώς και η ενίσχυση του στόλου με το με αριθμ. 

κυκλοφορίας ΝΖΜ 9227. 

3. Ο Δήμος Ρόδου παρέλαβε ανεπιφύλακτα τις υπηρεσίες της παραπάνω εταιρείας, που 

αναφέρονται στα παραπάνω τιμολόγια, για τη μίσθωση απορριμματοφόρου για τις Δ.Ε. 

Λίνδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Αφάντου, Ρόδου, Ν. Ρόδου, Πεταλούδων, Καμείρου και 

Αταβύρου, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη θέση σφραγίδας και υπογραφής εκ μέρους των 

νομίμων εκπροσώπων του, επί του σώματος των παραπάνω τιμολογίων και από τη με αριθμό 

πρωτ. 2/1227/1-12-2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών, στην οποία βεβαιώνεται από 

τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κυριάκο Ανθούλα, 

Πολιτικό Μηχανικό καθώς και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων Μιχάλη Παλαιολόγου, η καλή και ορθή 

τήρηση των όρων των ως άνω συμβάσεων καθώς και η ανταπόκριση της εταιρείας στις 

αναληφθείσες υποχρεώσεις μας που αφορούν τις ως άνω συμβάσεις μεταξύ του καθ' ου 

Δήμου και της εταιρείας μας. Παρόλα όμως αυτά από καθαρά τυπικούς λόγους δεν έχει 

εξοφλήσει τα παραπάνω τιμολόγια. 

4. Εξαιτίας της μη εξόφλησης των παραπάνω τιμολογίων η παραπάνω εταιρεία 

αναγκάστηκε να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής με την παραπάνω αίτησής της και 

με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα που επισύναψε σαυτήν, επί της αίτησης δε αυτής εκδόθηκε 

η με αριθμό 88/2018 διαταγή πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

Μαρίας Ευθυμίου, Πρωτοδίκης, που σας επισυνάπτω, με την οποία διατάσσει το Δήμο Ρόδου 

να καταβάλει στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 95.108,00 ευρώ, νομιμότοκα με το 

ισχύον για τους ΟΤΑ επιτόκιο 6% από την επίδοση της διαταγής πληρωμής και μέχρι την 

πλήρους εξόφλησή της, ως επίσης και το ποσό των 2.000,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη 

αυτής για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο 

Ρόδου στις 6-3-2018 και η προθεσμία για την άσκηση εναντίον της και εναντίον της 

παραπάνω εταιρείας ανακοπής λήγει στις 5-4-2018. 

5. Ήδη η παραπάνω εταιρεία με την από 19-3-2018 αίτησή της προς το Δήμο Ρόδου, που 

πήρε αριθμό πρωτ. 2/17305/19-3-2018 ζητά εξώδικο συμβιβασμό προτείνοντας τη μείωση 

της οφειλής του Δήμου Ρόδου έναντί της στο ποσό των 96.000,00 ευρώ, ήτοι παραιτούμενη 

από τους τόκους υπερημερίας και από το μεγαλύτερο μέρος της δικαστικής δαπάνης.     

6. Ενόψει όλων των παραπάνω και του γεγονότος ότι εκτελέστηκαν καλώς και 

παραλήφθηκαν οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες της παραπάνω εταιρείας προς το Δήμο Ρόδου, 

καταχωρήθηκαν δε στο λογιστικό σύστημά του Δήμου Ρόδου όλα τα παραπάνω τιμολόγια, 

εισηγούμαι να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να μην ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο 

Ρόδου εναντίον της παραπάνω εταιρείας και της παραπάνω διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου, 
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καταβάλλοντας στην παραπάνω εταιρεία μόνο το ποσό του κεφαλαίου, εφόσον το δεχτεί, 

καθόσον οι πιθανότητες ευδοκίμησης ανακοπής είναι ελάχιστες, αλλά και αν τυχόν γίνει 

δεκτή η εταιρεία μπορεί να επανέλθει με τακτική αγωγή, οπότε ο Δήμος Ρόδου θα 

επιβαρυνθεί με περαιτέρω έξοδα. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.)   

 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά, 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/20081/30-3-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται η μη άσκηση  ανακοπής  από το Δήμο Ρόδου εναντίον της   εταιρείας με την 

επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». και της με αριθμό 88/2018 

διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή 

περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου, καταβάλλοντας στην παραπάνω εταιρεία μόνο το ποσό 

του κεφαλαίου, εφόσον το δεχτεί, καθόσον οι πιθανότητες ευδοκίμησης ανακοπής είναι 

ελάχιστες, αλλά και αν τυχόν γίνει δεκτή η εταιρεία μπορεί να επανέλθει με τακτική αγωγή, 

οπότε ο Δήμος Ρόδου θα επιβαρυνθεί με περαιτέρω έξοδα. 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                 Aπόφ. Αρ. 175/ 2018  (ΑΔΑ: ΩΓΕ0Ω1Ρ-ΟΓΜ ) 

Έγκριση ή μη συμβιβασμού με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι 

Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ ΑΕ». 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20159/30-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/20159/30-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Συμβιβασμός με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 

Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ ΑΕ».  

1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … 

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 
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αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου.» 

2. Κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη 

σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

3. Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.Δ. «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά 

την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται 

στάση της δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται 

κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται 

ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε 

τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και 

υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το 

άρθρο 98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να 

ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου 

εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά 

είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα 

προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το 

ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά 

περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση του τίτλο εκτελεστό και 

περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωση του δικαστήριο. Αν η 

διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την 

επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 

4.  Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, 

η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ 

επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 

(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 

293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή 

αβεβαιότητας γύρω από κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των 

συμβαλλομένων. Έριδα, κατά την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι 

αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε 

αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε 

είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, 

με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους 

οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Το χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται 

με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι 

απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο 

διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει 

και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη 

της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου 

μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η 

βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία 

η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

5. Εφόσον η έριδα αφορά διαφορά ιδιωτικού δικαίου για την οποία επιτρέπεται να συνομολογηθεί 

συμβιβασμός και υπάρχει εκκρεμοδικία ως προς αυτήν οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, για το συμβιβασμό δε αυτό 

συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος 

του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Όταν συνταχθεί το πρακτικό 

και υπογραφτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. κάθε διάδικος μπορεί να 
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προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και  να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο 

του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο οποίος επικυρώνει αυτό 

εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο αυτό. 

6. Στην προκειμένη περίπτωση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 

Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ ΑΕ», που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094394659 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ), άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την 9-12-2016 και με αριθμό κατάθεσης 372/12-12-

2016 αγωγή της, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, η συζήτηση της 

οποίας ορίστηκε, μετά την κατάθεση των προτάσεων και όλων των σχετικών εγγράφων, για τις 29-5-

2018. 

7. Η ενάγουσα με την αγωγή της ισχυρίζεται ότι ο πρώην Δήμος Αφάντου με τη με αριθμό πρωτ. 

9158/21-12-2010 επιστολή του και δυνάμει της με αριθμό 200/2010 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του ανέθεσε σαυτήν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του για τη χρήση 2010 

δια του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και μετόχου της Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου και ότι αυτός 

παρείχε τις υπηρεσίες του για τις ώρες που αναφέρονται σαυτήν για τις οποίες δικαιούται ως αμοιβή 

το ποσό των 14.286,45 ευρώ για το οποίο η ενάγουσα εξέδωσε το με αριθμό 0118210/10-4-2012 

τιμολόγιό της. Ότι παρά τις οχλήσεις της ενάγουσας δεν της καταβλήθηκε το οφειλόμενο ποσό και 

γιαυτό ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτήν το ποσό των 14.286,45 ευρώ με το 

νόμιμο τόκο από τις 10-5-2012 διαφορετικά από την επίδοση της αγωγής, που έγινε στις 13-12-2016, 

μέχρι την εξόφληση. 

8. Για την παραπάνω οφειλή εκδόθηκε από το Δήμο Ρόδου το με αριθμό 495
Α
/19-9-2012 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο στάλθηκε για θεώρηση στον Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στο Νομό Δωδ/σου, όμως αυτό δεν θεωρήθηκε λόγω τυπικών παραλείψεων, ήτοι λόγω μη 

ύπαρξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, μη λήψη απόφασης ανάληψης δαπάνης πριν από την εκτέλεση 

της σύμβασης κλπ., γιαυτό η ενάγουσα σώρευσε στην αγωγή της και αίτημα για την καταβολή του 

παραπάνω ποσού με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

9. Ενόψει όλων των παραπάνω και του γεγονότος ότι παρασχέθηκαν από την ενάγουσα οι 

συμφωνηθείσες υπηρεσίες γιαυτό εξάλλου και εκδόθηκε το παραπάνω χρηματικό ένταλμα, 

εισηγούμαι να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, για την εξάλειψη της έριδας και της 

αβεβαιότητας που έχει προκληθεί από την άσκηση της παραπάνω αγωγής, κατά την άποψή μου 

μπορεί, αμοιβαίως υποχωρούντες τόσο η ενάγουσα όσο και ο Δήμος Ρόδου, να συμβιβαστούν, αφού 

και η ενάγουσα το ζήτησε προφορικά, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ΄ του ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή 

περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου, καταβάλλοντας στην ενάγουσα μόνο το ποσό του κεφαλαίου, 

καθόσον οι πιθανότητες να απορριφθεί τελικά η αγωγή είναι ελάχιστες, να εξουσιοδοτηθώ δε εγώ να 

υπογράψω το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.)   

 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/20159/30-3-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει το συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με το 

διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» με την καταβολή  στην ενάγουσα  μόνο το ποσό του κεφαλαίου, 

14.286,45 ευρώ, καθόσον οι πιθανότητες να απορριφθεί   η αγωγή είναι ελάχιστες,  

Β) Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να   υπογράψει  το 

σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ.  

ΘΕΜΑ 9o                                                 Aπόφ. Αρ. 176 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΑΨ4Ω1Ρ-07Τ ) 

Έγκριση ή μη συμβιβασμού με το Βασίλειο Ταυρίδη του Κων/νου και την Ευαγγελία 

Καρμίρη του Οδυσσέα συζ. Βασιλείου Ταυρίδη για ζημία τους από πέσιμο δένδρου. 
(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20164/30-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αρ. πρωτ.: 2/20164/30-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Συμβιβασμός ή μη με το Βασίλειο Ταυρίδη του Κων/νου και την Ευαγγελία 

Καρμίρη του Οδυσσέα συζ. Βασιλείου Ταυρίδη για ζημία τους από πέσιμο 

δένδρου. 

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 2/5712/26-1-2018 αίτησή τους.  

1. Κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (π.δ.456/1984, Α' 

164) «Για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την 

άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, 

εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του 

γενικού συμφέροντος...» και το άρθρο 106 αυτού ορίζει ότι: «Οι διατάξεις των δύο 

προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των 

άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που 

βρίσκονται στην υπηρεσία τους». Εξάλλου κατά το άρθρο 300 ΑΚ «Αν εκείνος που 

ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το δικαστήριο 

μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν 

εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία ή δεν επέστησε την 

προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης ζημίας, τον οποίο ο οφειλέτης ούτε 

γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει. Η διάταξη ισχύει και για το πταίσμα των προσώπων για τα 

οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε». 

2. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται από την 

έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από τη μη νόμιμη παράλειψη έκδοσης 

εκτελεστής διοικητικής πράξης, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του 

Δημοσίου ή νπδδ, ή από παραλείψεις οφειλόμενων νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον 

οι υλικές αυτές ενέργειες απορρέουν από την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών αυτών 

προς εξυπηρέτηση των γενικότερου ενδιαφέροντος σκοπών που επιδιώκονται από το 

Δημόσιο ή το οικείο νπδδ, όχι δε και όταν συνάπτονται με την ιδιωτική διαχείριση του 

Δημοσίου ή οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα οργάνου, που ενήργησε έξω από τον κύκλο 

των υπηρεσιακών αυτών καθηκόντων του (ΣτΕ 740/2001, 3626/2001).  

3. Επίσης για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου προς αποζημίωση, απαιτείται παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή 

παράλειψη υλικής ενέργειας οργάνων του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σε αυτά δημόσιας εξουσίας, επίκληση και 

απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας, καθώς και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης 

πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας και της 
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επελθούσας ζημίας (βλ. ΣτΕ 7/2016, ΣτΕ 1396/2014 7μ. σκ. 12, 2271/2013 7μ. σκ. 4, 

3839/2012 7μ. σκ. 5, 347/2012 σκ. 5 κ.ά.). Είναι δε παράνομη η σχετική εκτελεστή πράξη ή 

υλική ενέργεια (ή οι αντίστοιχες παραλείψεις) των οργάνων του Δημοσίου ή ορισμένου νπδδ, 

όταν με τη διοικητική αυτή πράξη ή υλική ενέργεια παραβιάζεται κανόνας δικαίου με τον 

οποίο προστατεύεται δικαίωμα ή συμφέρον του ζημιωθέντος (πρβλ. ΣτΕ 2171/2000, 

3303/2001). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι η 

επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης ζημίας (ΣτΕ 4913/1998) και η ύπαρξη αιτιώδους 

συνάφειας μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης και της προκληθείσης ζημίας (ΣΕ 

289/1995). Αιτιώδης δε σύνδεσμος υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η 

πράξη ή η παράλειψη είναι επαρκώς ικανή (πρόσφορη), κατά τη συνήθη πορεία των 

πραγμάτων να επιφέρει τη ζημία (βλ. ΣτΕ7/2016, ΣτΕ 7/2016, ΣτΕ 1184, 266/2013, 

4100/2012 κ.ά.). Οι κατά το άρθρο αυτό προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση πρέπει 

να συντρέχουν σωρευτικώς (πρβ. ΣτΕ 7/1016, ΣτΕ 322/2009 επτ. κ.ά.) 

4. Η αποζημίωση περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής και της αποθετικής ζημίας 

του, ζημιωθέντος. Συνεπώς, στην εν λόγω αποζημίωση περιλαμβάνεται τόσο η 

αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη η υπάρχουσα πριν από την παράνομη πράξη ή 

παράλειψη των δημοσίων οργάνων περιουσία του ζημιωθέντος, όσο και η αποκατάσταση της 

ζημίας, την οποία υπέστη αυτός με τη στέρηση, εξαιτίας της παράνομης πράξεως ή 

παραλείψεως, παροχών τις οποίες με πιθανότητα, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή 

τις ειδικές περιστάσεις, θα αποκόμιζε, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη αυτή πράξη ή 

παράλειψη. 

5. Εξάλλου, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 998/1979 «περί προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289), ορίζεται ότι: «Η προστασία 

των δασών και των δασικών εκτάσεων, ως και η λήψις των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων 

ειδικότερων μέτρων, ανήκει εις την αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας . . . 2. Η μέριμνα δια την 

ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή 

οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως . 

. . .». Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 

Δήμων και Κοινοτήτων, ανήκουν: «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και 

κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση (…) 

χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων …» (περ. 

Ιγ1). Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγεται ότι ο δήμος είναι αρμόδιος, μεταξύ 

άλλων, για τη συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από πλευράς των πολιτών των χώρων όπου 

έχουν φυτευτεί δένδρα. Ειδικότερα, επιβάλλεται σε βάρος του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ρητή υποχρέωση να προβαίνει, με επιμέλεια, σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να λαμβάνει προληπτικά, 

όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει την πτώση των δένδρων ή κλαδιών τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη κίνηση των πεζών και οχημάτων στις παρακείμενες οδούς. 

Επομένως, ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, η οποιαδήποτε παράλειψη οφειλόμενης ειδικότερα 

ενέργειας του ΟΤΑ σε σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις των οργάνων του, ως αναγόμενη σε 

άσκηση εξουσίας, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία της Διοικήσεως και 

δημιουργεί νόμιμο λόγο ευθύνης προς αποζημίωση αυτών που ζημιώθηκαν με βάση τα άρθρα 105 - 

106 του Εισ. ΝΑΚ. και μάλιστα χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί και υπαιτιότητα των αρμοδίων 

οργάνων, ενόψει της καθιερούμενης αντικειμενικής ευθύνης του δήμου (πρβλ. Α.Π. 1721/1980, 

ΕλΣυν Κλιμάκιο Ζ΄ πράξη 173/2013).  

6. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι 

διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. 

Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο 

συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης 

υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, 

ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης (εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του 

ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του 
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συμβιβασμού είναι η αμοιβαία υποχώρηση των μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λαμβάνεται με τη 

στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι 

απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο 

διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει 

και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη 

της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου 

μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η 

βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία 

η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

7. Στην προκειμένη περίπτωση ο.Βασίλειος Ταυρίδης του Κωνσταντίνου και η Ευαγγελία 

Καρμίρη του Οδυσσέα συζ. Βασιλείου Ταυρίδη, κάτοικοι Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός 

Παρθενόπης αριθμός 32, άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου και του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» την 

από 31-1-2011 και με αριθμό κατάθεσης 79/9-2-2011 αγωγή τους, που απευθύνεται στο 

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, με την οποία ζητούν να 

καταβάλει σαυτούς ο Δήμος Ρόδου πλέον μετά την κατάργηση του παραπάνω Οργανισμού, 

το συνολικό ποσό των 9.096,29 ευρώ και αναλυτικά στον πρώτο από αυτούς το συνολικό 

ποσό των 5.013,81 ευρώ, ήτοι 2.313,81 ευρώ για τις υλικές ζημίες του αυτοκινήτου του, 

1.200 ευρώ για την μείωση της αξίας του και 1.500 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης και στη δεύτερη από αυτούς το συνολικό ποσό των 4.082,48 ευρώ, ήτοι 

82,48 ευρώ για θετική ζημία και 4.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης. 

8. Τα παραπάνω κονδύλια ζητούν εξαιτίας της αιφνίδιας στις 8-11-2009 και περί ώρα 

11.00 πτώσης και πρόσκρουσης τεράστιου κορμού δένδρου πάνω στο κανονικά κινούμενο 

επί της οδού Θεμ.Σοφούλη με κατεύθυνση από Διαγοριδών προς Βορείου Ηπείρου Ι.Χ.Ε 

αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΚ 9959, ιδιοκτησίας του πρώτου, στο οποίο επέβαιναν 

αυτοί και τα ανήλικα παιδιά τους. Το εν λόγω δένδρο, όπως και όλα τα δένδρα στην οδό 

Θ.Σοφούλη, ονομάζεται «Καζουαρίνα», στην όψη μοιάζει με το πεύκο, αλλά το ξύλο του 

είναι ευπαθές και δεν είναι ανθεκτικό όπως του πεύκου.  

9. Για το συμβάν αυτό επελήφθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, η οποία κατέγραψε 

αυτό στο βιβλίο συμβάντων της 8-11-2019, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Την 11:09 ώρα, 

ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά η Υπηρεσία μας (Π.Υ. Ρόδου) για παροχή βοήθειας – πτώση 

δένδρου πάνω σε Ι.Χ. όχημα και στο οδόστρωμα, με αριθμ. κυκλ. ΡΟΚ-9959 ιδιοκτησίας 

Ταυρίδη Βασιλείου του Κων/νου, επί της οδού Θεμιστοκλέους Σοφούλη στην πόλη της 

Ρόδου. Στον τόπο του συμβάντος μετέβη το Π.Σ. 3167 και με τρεις (3) πυροσβεστικούς 

υπαλλήλους πλήρωμα. Η Πυροσβεστική έξοδος χρησιμοποίησε ένα (1) μηχάνημα κοπής 

ξύλου με το οποίο έκοψε το δένδρο  και το απομάκρυνε από το οδόστρωμα και το όχημα. 

Από την πτώση του δένδρου το Ι.Χ. όχημα υπέστη ζημιές στην οροφή και το παρμπρίζ του».        

10. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων η παραπάνω αιφνίδια πρόσκρουση του 

κορμού από το δένδρο στο αυτοκίνητό τους προκάλεσε τρόμο και ισχυρό κλονισμό σαυτούς 

και στα συνεπιβαίνοντα παιδιά τους, από τύχη δε και για κλάσματα δευτερολέπτου απέφυγαν 

το μοιραίο, γιατί αν ο κορμός έπεφτε λίγα εκατοστά πιο μπροστά στο τζάμι του αυτοκινήτου, 

ενδεχομένως θα τους είχε σκοτώσει. Η πτώση αυτή είχε ως αποτέλεσμα αφενός μεν τον 

τραυματισμό της δεύτερης από αυτούς στο κεφάλι και στον αυχένα και αφετέρου την 

πρόκληση σοβαρών και εκτεταμένων υλικών ζημιών στον ουρανό και στο μπροστινό τζάμι 

(παρμπρίζ) του αυτοκινήτου. 
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11. Με βάση τα παραπάνω ο πρώτος ενάγων ζητά την καταβολή συνολικά του ποσού των 

5.013,81 ευρώ, ήτοι: 

11.1. το ποσό των 683,65 ευρώ για αγορά ανταλλακτικών, για το οποίο εκδόθηκε το με 

αριθμό 1202/4-12-2009 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης του Κωνσταντίνου 

Παπαδημητρίου., ΠΑΠ-ΚΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Καποδιστρίου 25, Ρόδος, ΑΦΜ 

118110095 ΔΟΥ Ρόδου,  

11.2. το ποσό των 904,00 ευρώ για εργασίες φανοποιϊας, για το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό 

1231/4-12-2009 απόδειξης παροχής υπηρεσιών του Φανοποιού Χιαμπάν ΤΣΕΣΜΕΛΗ-

ΚΑΣΛΙΟΓΛΟΥ, Απολ.Ροδίου 58, Ιαλυσός, ΑΦΜ 059606202 ΔΟΥ Ρόδου, 

11.3. .το ποσό των 452 ευρώ για εργασίες βαφής, για το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό  

1525/4-12-2009 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του βαφέα αυτοκινήτων Ιωάννη 

Καραμιχάλη, 6° χιλ. Ρόδου -Λίνδου, Ρόδος, ΑΦΜ 037708998 ΔΟΥ Ρόδου.  

11.4. Το ποσό των 234,16 ευρώ για αγορά ανταλλακτικών και εξοπλισμού του αυτοκινήτου,  

για το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό 29134/2010 απόδειξη λιανικής πώλησης της 

«ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕΒΕ», εμπόριο αυτοκινήτων, συνεργείο – φανοποιείο - 

βαφείο, 10° χιλ.Λεωφ.Ρόδου -Λίνδου, ΑΦΜ 099658124 ΔΟΥ Ρόδου.  

11.5. Το ποσό των 40 ευρώ για εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξοπλισμού του 

αυτοκινήτου, για το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό 22641/2010 απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών της «ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕΒΕ», 

11.6. Το ποσό των 1.200 ευρώ για μείωση της αξίας αυτοκινήτου σε ποσοστό 20%, για το 

οποίο τους χορηγήθηκε η από 26-2-2016 βεβαίωση της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ&ΣΤ.ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ο.Ε». και  

11.7. Το ποσό των 1.500 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη 

από την πτώση του δένδρου. 

12. Η δεύτερη ενάγουσα ζητά την καταβολή συνολικά του ποσού των 4.082,48 ευρώ, ήτοι: 

12.1. το ποσό των 41 ευρώ για την τοποθέτηση κολλάρου αυχένα, για το οποίο εκδόθηκε η 

με αριθμό 10160/8-11-2009 απόδειξης παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου Ρόδου 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»,  

12.2. το ποσό των 37,43 ευρώ για συμμετοχή δαπάνης σε φυσικοθεραπεία του αυχένα, 

δυνάμει του Νο 473255 Νο 04/12-11-2009 παραπεμπτικού εγγράφου του χειρούργου 

ορθοπεδικού ιατρού Ανδρέα Καραγιάννη του ΟΑΕΕ, για την καταβολή του οποίου 

εκδόθηκε η από 21-11-2009 απόδειξη του φυσιοθεραπευτή Παναγιώτη Λαουδίκου,  

12.3. το ποσό των 4,05 ευρώ για συμμετοχή δαπάνης σε ιατρικές εξετάσεις στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», για την καταβολή του οποίου 

εκδόθηκε η αριθμ’ο 54362/8-12-2009 απόδειξη είσπραξης και  

12.4. το ποσό των 4.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη. 

13. Λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί η παραπάνω αγωγή, η συζήτηση της 

οποίας ορίστηκε μετά από αναβολές για τις 21-6-2018, οι ενάγοντες υπέβαλαν στο Δήμο 

Ρόδου την από 26-1-2018 αίτησή τους, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/5712/26-1-2018, στην οποία 

ανφέρουν όλα τα παραπάνω και ζητούν, αμοιβαίως υποχωρούντες, να επιλυθεί εξωδικαστικά 

η διαφορά με την καταβολή σαυτούς του συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) 
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ευρώ και συγκεκριμένα για τον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 2.717,52 ευρώ, ήτοι ποσό 

2.313,81 ευρώ για τις υλικές ζημίες του αυτοκινήτου του και 403,71 ευρώ για την μείωση της 

αξίας του συνεπεία του ατυχήματος και για τη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 282,48 ευρώ, 

ήτοι ποσό 82,48 ευρώ για τις παραπάνω δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε και ποσό 200 ευρώ 

για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

14. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αρμόδια όργανά του Δήμου Ρόδου παρέλειψαν να 

προβούν προληπτικά στην ενδεδειγμένη συντήρηση του δένδρου, προκειμένου να αποφευχθεί η 

πτώση αυτού, ενόψει και του ότι δεν αναφέρεται ότι έπνεαν σφοδροί άνεμοι την ώρα του συμβάντος, 

από τις παραπάνω δε αποδείξεις και όλα τα άλλα έγγραφα, τις σχετικές φωτογραφίες και από το 

βιβλίο συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, που σας επισυνάπτω, προκύπτουν οι ζημιές 

που υπέστη το αυτοκίνητο του πρώτου ενάγοντα, ως επίσης και το ποσό της ζημιάς, αλλά και ο 

μικροτραυματισμός της δεύτερης ενάγουσας, η παραπάνω δε παράνομη παράλειψη είναι, κατά τα 

διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει τα 

ζημιoγόνα αυτά αποτελέσματα. 

15. Ενόψει επομένως των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδ΄ του ν. 3852/2010, 

όπως ισχύει, μπορεί ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με τους Βασίλειο Ταυρίδη του Κων/νου και την 

Ευαγγελία Καρμίρη του Οδυσσέα συζ. Βασιλείου Ταυρίδη για την καταβολή σαυτούς του ποσού των 

2.717,52 ευρώ στον πρώτο και των 282,48 ευρώ στη δεύτερη, χωρίς την καταβολή τόκων και 

δικαστικών εξόδων, ποσό το οποίο είναι συμφέρον στο Δήμος Ρόδου αφού θα αποφύγει περαιτέρω 

έξοδα και τόκους αν συζητηθεί η παραπάνω αγωγή τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και 

καταβολής του ποσού που θα επιδικαστεί μετά από αρκετά χρόνια.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ.)   

 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/20164/30-3-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Βασίλειου Ταυρίδη του Κων/νου 

και της Ευαγγελίας Καρμίρη του Οδυσσέα συζ. Βασιλείου Ταυρίδη,    με  την καταβολή σ΄αυτούς 

του ποσού των 2.717,52 ευρώ στον πρώτο και των 282,48 ευρώ στη δεύτερη, χωρίς την καταβολή 

τόκων και δικαστικών εξόδων, ποσό το οποίο είναι συμφέρον στο Δήμος Ρόδου αφού θα αποφύγει 

περαιτέρω έξοδα και τόκους αν συζητηθεί η παραπάνω αγωγή τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης και καταβολής του ποσού που θα επιδικαστεί μετά από αρκετά χρόνια.  

Β) Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να   υπογράψει  το 

σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ.  
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ΘΕΜΑ 10o                                                 Aπόφ. Αρ. 177 / 2018 (ΑΔΑ: 6Ε4ΑΩ1Ρ-ΥΑΒ   ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 560.000,00 € με 

Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/18968/27-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/18968/27-3-2018, ως κατωτέρω:  

 

ΘΕΜΑ :Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού  560.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

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

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση 

στις 26 -  3 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, με τη σειρά που κληρώθηκαν 

(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΥΡΙΟΥ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΟΣ    ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού  560.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)               

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

              Αναπληρωματικά μέλη:  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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 ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΥΡΙΟΥ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΟΣ    ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρος) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/18968/27-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ» με προϋπολογισμό  560.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.  

Τακτικά μέλη: 

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)               

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

            Αναπληρωματικά μέλη:  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΥΡΙΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΟΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

ΘΕΜΑ 11o                                                 Aπόφ. Αρ. 178 / 2018 (ΑΔΑ: 69Φ2Ω1Ρ-Δ9Δ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α. 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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(Εισήγηση τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ.: 16/18969/27-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/18969/27-3-2018, ως κατωτέρω:  

 

ΘΕΜΑ :Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

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

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 26 -  3 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, με τη σειρά που 

κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΠΑΔΗ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑ   ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                      

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΠΑΔΗ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε. 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑ  ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρος) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/18969/27-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό  50.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.  

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                      

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑ  ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

ΘΕΜΑ 12o                                                 Aπόφ. Αρ. 179/ 2018 (ΑΔΑ: 6Φ53Ω1Ρ-ΡΜ1 ) 

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

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

και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/19182/27-3-2018 ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ».     

 

1. Με το υπ΄ πρωτ 3103/24-10-2017 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής έγινε η 

προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» που έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-2016 

(ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη έχει 

εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός 

Ενάριθμου) 2016ΕΠ06710073. 

2. Στην συνέχεια του διαγωνισμού η Επιτροπή συνέταξε το συνημμένο πρακτικό ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. 

  Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

 1. την Διακήρυξη του Δημάρχου  

 2. τις υποβληθείσες προσφορές 

 3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση του συνημμένου πρακτικού ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής του διαγωνισμού για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ»  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Στην Ρόδο σήμερα την 30-01-2018, ημέρα Τρίτη. και ώρα 15:19 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα 

γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

717/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ, η οποία έλαβε 

τον υπ΄ αριθ. 51611 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002491620 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βασίλειος Διακολιός 

2) Κων/νος Βασιλώττος 

3) Νικόλαος Γκουμότσιος  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 24-01-2018 

και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 30-01-2018 και ώρα 15:19  

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ………… και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

 

 

A/A   Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  

υποβολής προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. 

Ε. Β. Ε. 

  

2 Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών.  

 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των 

προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται 

ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη 

του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. Ε. Β. 

Ε. 

86832 

2 Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ 

ΕΠΕ 

87208 

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των 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. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς εμπρόθεσμα στο, τους 

παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της 

διαδικασίας:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. Ε. Β. Ε. 

2 Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 

συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες.  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο συμμετέχοντες γίνονται δεκτοί 

 

7. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στην Επιτροπή 

μονογράφησαν δε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο συμμετέχοντες υπέβαλαν όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που προέβλεπε η Διακήρυξη. 

 

8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών οι οποίες είναι σύμφωνες με 

τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές.  
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Σύμφωνα με την παρ, 2.3.1(κριτήριο ανάθεσης) της Διακήρυξης οι βαθμολογίες που έλαβαν είναι: 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

               (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών   με αρ. πρωτ.: 16/19182/27-3-2018,   

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για το Βρεφονηπιακό 

σταθμό Σορωνής Ρόδου»   

Β) Σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης της διακήρυξης οι βαθμολογίες που έλαβαν οι υποβληθείσες 

προσφορές είναι:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

Α. Ε. Β. Ε. 

Δ. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

Σ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

 

ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                            Σ.Β. 

σν 

Κ1 Ισχύς κινητήρα κατά DIN 100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

Κ2 Σύστημα διεύθυνσης – 

αναρτήσεις -πέδησης - κιβώτιο 

ταχυτήτων 

100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

Κ3 Αμάξωμα (πόρτες καθίσματα 

μόνωση κ.λ.π) 

100 Χ25%=25 110 Χ25%=27,5 25% 

Κ4 Εξοπλισμός (χώρος οδηγού, 

φωτιστικά σώματα,  πίνακας 

οργάνων ελέγχου, κλιματισμός , 

εγχειρίδια γενικά λοιπός 

εξοπλισμός  κ.λ.π.) 

100 Χ35%=35 100 Χ35%=35 35% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ Α             

80 82,50 80 

   

ΟΜΑΔΑ Β ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                 
  

Κ5 Χρόνος παράδοσης 100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

Κ6 Εγγύησεις–Εκπαίδευση- 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν 

SΕRVICE εντός εγγύησης, 

χρονική κάλυψη σε 

ανταλλακτικά, τεχνική 

εξυπηρέτηση μέσω κινητών 

συνεργείων κλπ συντήρησης 

100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ Β              

20 20 20 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

100% 

 

100 102,5 100 
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ΘΕΜΑ 13o                                                 Aπόφ. Αρ. 180 / 2018 (ΑΔΑ: 7Τ89Ω1Ρ-Ρ31 ) 

Έγκριση 1
ου 

πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ΗΣ

 

ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».  

(Εισήγηση τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ.: 16/19763/29-3-2018) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/19763/29-3-2018 δια της οποίας κοινοποιείται το 

1ο πρακτικό του διαγωνισμού, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 69096 για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ».  

    Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η 

Εταιρεία: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

Α. Ε. Β. Ε. 

Δ. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

Σ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

 

ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                            Σ.Β. 

σν 

Κ1 Ισχύς κινητήρα κατά DIN 100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

Κ2 Σύστημα διεύθυνσης – 

αναρτήσεις -πέδησης - κιβώτιο 

ταχυτήτων 

100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

Κ3 Αμάξωμα (πόρτες καθίσματα 

μόνωση κ.λ.π) 

100 Χ25%=25 110 Χ25%=27,5 25% 

Κ4 Εξοπλισμός (χώρος οδηγού, 

φωτιστικά σώματα,  πίνακας 

οργάνων ελέγχου, κλιματισμός , 

εγχειρίδια γενικά λοιπός 

εξοπλισμός  κ.λ.π.) 

100 Χ35%=35 100 Χ35%=35 35% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ Α             

80 82,50 80 

   

ΟΜΑΔΑ Β ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                 
  

Κ5 Χρόνος παράδοσης 100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

Κ6 Εγγύησεις–Εκπαίδευση- 

Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν 

SΕRVICE εντός εγγύησης, 

χρονική κάλυψη σε 

ανταλλακτικά, τεχνική 

εξυπηρέτηση μέσω κινητών 

συνεργείων κλπ συντήρησης 

100 Χ10%=10 100 Χ10%=10 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ Β              

20 20 20 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

100% 

 

100 102,5 100 
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 49,00% 

και ποσό προσφοράς 41.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 49,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 30.263,46 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.447,42 

Σύνολο Ι : 35.710,88 

Απρόβλεπτα 15% : 5.356,63 

Αναθεώρηση : 61,52 

Σύνολο ΙΙ : 41.129,03 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και  

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κας Παπαδοπούλου Αναστασίας) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 69096 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» 
  

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  27/03/2018, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 609/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

 

Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. - ως Πρόεδρο 

Χατζή Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. – ως Μέλος 

Παυλούς Νικόλαο, Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. – ως Μέλος που αναπλήρωσε το τρίτο Τακτικό 

Μέλος, Ορφανό Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., ο οποίος την ίδια ημέρα και ώρα συμμετείχε ως 

Τακτικό Μέλος σε άλλο διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου, 

 

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 προϋπολογισμού 100.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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  69096. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/12-02-2018 (ΑΔΑ: 67ΨΛΩ1Ρ-ΞΘΒ)  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/11987/26-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΞΙΩ1Ρ-ΖΤ5) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002716428. 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 
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1 
VAST-MAKE I.K.E 

ΤΕΧΝΙΚΗ  - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 66362 21/03/2018   10:46:18 

2 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 67382 21/03/2018  14:35:21 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 67421 21/03/2018  21:36:02 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 67446 22/03/2018  07:45:56 

5 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 65891 22/03/2018  10:11:50 

6 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 66992 22/03/2018  10:38:58 

7 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 67448 22/03/2018  10:40:57 

8 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
67392 22/03/2018  10:46:45 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Στο στάδιο αυτό αποκλείστηκε από το διαγωνισμό η Εταιρεία: «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.- ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔ. Ο.Ε.», διότι δεν κατέθεσε την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της 

διακήρυξης.  

Όλοι οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της 

διακήρυξης τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας 

αντίστοιχα τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.: V/7676/27-03-2018, V/7678/27-

03-2018, V/7679/27-03-2018, V/7680/27-03-2018, V/7684/27-03-2018, V/7687/27-03-2018, 

V/7689/27-03-2018. 

 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας και καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό 

1 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 65891 49,00 % 

2 
VAST-MAKE I.K.E 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 66362 47,00 % 

3 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67392 46,00 % 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 67446 46,00 % 

5 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 67382 38,00 % 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 67448 36,00 % 

7 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 67421 25,00 % 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της Εταιρείας: «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 49,00% και προσφερόμενη τιμή 

41.129,03 € (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 Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» να ανακηρυχθεί 

προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/19763/29-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Την με αρ. 78/2018 (Α.Δ.Α.: 67ΨΛΩ1Ρ-ΞΘΒ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

 Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7
ΗΣ

 

ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία με 

την επωνυμία «:ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 49,00% 

και ποσό προσφοράς 41.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 49,00%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 30.263,46 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.447,42 

Σύνολο Ι : 35.710,88 

Απρόβλεπτα 15% : 5.356,63 

Αναθεώρηση : 61,52 

Σύνολο ΙΙ : 41.129,03 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                 Aπόφ. Αρ. 181 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΣΙΥΩ1Ρ-8ΧΒ ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ».  

(Εισήγηση τμήματος Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ.: 16/19826/29-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών  με αρ. πρωτ.: 16/19826/29-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ» 

 Σας στέλνουμε συνημμένα το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ» 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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση: 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ &ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 36,153%. 

2) Να Εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού κας Μοσχούς Ευαγγελίας) 

                                                    2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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  Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.), σήμερα Πέμπτη 29 του 

μηνός Μαρτίου του έτους 2018  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 διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ», σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 44/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.: 

48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

  Με την υπ’ αριθμό 108/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1
ο
  Πρακτικό του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ», σύμφωνα με την 

οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ &ΣΙΑ Ε.Ε.» 

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ.) με το υπ΄ αρ.: 16/14861/9-3-2018 έγγραφό της κάλεσε 

την Προσωρινή Ανάδοχο Εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

διακήρυξης και η οποία με το υπ. αρ.: 16/18614/23-03-2018 έγγραφό της υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς 

έλεγχο δικαιολογητικά. 

 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Ποινικό Μητρώο (Ευθυμίου Παρασκευή) 23.3α 

2 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας 23.3β 

3α Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ έργου «Γέφυρα Άνω Διάβασης Αφάντου επί της 

Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» 

23.3β 

3β Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ έργου «Γέφυρα Άνω 

Διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου»  

23.3β 

3γ Ασφ/κή Ενημερότητα ΕΦΚΑ έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής και σύνδεση 

δεξαμενής Κολυμπίων με αγωγό φράγματος Γαδουρά» 

23.3β 

3δ Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Ε. 

Ιαλυσού»  

23.3β 

3ε Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ έργου «Συμπλήρωση βελτίωση υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ» 

23.3β 

4 Ασφαλιστική Ενημερότητα της Ευθυμίου Παρασκευής 23.3β 

5 Ασφαλιστική Ενημερότητα της Κοψιδάκη Μαγδαληνής 23.3β 

6 Φορολογική Ενημερότητα Κ/ΞΙΑΣ έργου «Γέφυρα Άνω Διάβασης Αφάντου επί της 

Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» 

23.3β 

7 Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.3β 

8 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

9 Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και μη αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας 23.3γ 

10 Πιστοποιητικό ΤΕΕ της Ευθυμίου Π. για πειθαρχικό παράπτωμα 23.3ε 

11 Πιστοποιητικό ΤΕΕ της Κοψιδάκη Μ. για πειθαρχικό παράπτωμα 23.3ε 

12 Βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. της εταιρείας 23.4α 

13 Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων με πίνακα των 

υπό εκτέλεση έργων. 

23.5 

14 Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα (3α-3ε) και πίνακας ανεκτέλεστων 23.5 

15 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 

16 Πιστοποιητικό υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 23.8 

17 Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου Α4 του άρθρου 22 23.2. 

18 Υπεύθυνη Δήλωση για το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 23.3 
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  Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και 

σε ισχύ κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Η επιτροπή προχώρησε σε δειγματοληπτικό έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών και πιο συγκεκριμένα στη 

διασταύρωση του ποινικού μητρώου μέσω του κωδικάριθμου καθώς και των Φ/Α των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν από το 

περιφερειακό γραφείο ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου.  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

συντάσσει το παρόν 2
ο
  Πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών (αντίγραφα) στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται  την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης: 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ &ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/19826/29-3-2018, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών , 

 Το άρθρο 72   του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού « Κατασκευή 

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

 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 36,153%   

 

Γ) Εξουσιοδοτεί  τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

ΘΕΜΑ 15o                                                 Aπόφ. Αρ. 182/ 2018 (ΑΔΑ: 6Ψ9ΗΩ1Ρ-ΘΗΞ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ» προϋπολογισμού 560.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/20243/30-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/20243/30-3-2018 δια της οποίας κοινοποιούνται 

οι όροι του διαγωνισμού ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου. 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΡΟΔΙΝΙ» » με προϋπολογισμό 560.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 64-

7341.0002  και πίστωση  # 150.000,00# ευρώ για το 2018 και 410.000,00 ευρώ για το 2019.   

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ 

ΡΟΔΙΝΙ», κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/20243/30-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 Την με αριθμό 1176/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΛΔ7Ω1Ρ-ΕΞΑ) απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της 

μελέτης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ», 

προϋπολογισμού 560.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως κατωτέρω: 

 
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   

 
xxxvii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ‘ΡΟΔΙΝΙ’» 

 

Εκτιμώμενης αξίας  451.612,90 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 

 



11
1 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ............................................................................................................................................................... 112 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας ........................................................... 112 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη ......................................................................................................... 112 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς ........................................................................................... 113 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ 

Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις .......................................................................................................... 115 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος ........................................... 119 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας ................................................................................................................................. 119 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία ............................................................................................................................ 120 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου ......................................... 121 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ..................................................... 121 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης .................................................. 122 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ............................................................................................................................................................... 123 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου .................... 123 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ........................................................................................................... 125 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών ........................................................... 125 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης ................................................................................................................................ 125 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής .............................................................................................................................. 125 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) .................................................... 126 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ..................................................................... 126 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών ............................................................................................................................. 127 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης ................ 127 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών ..................................................................................................................... 127 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης .................................................................................................... 128 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ...................................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης .......................................................... 128 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής................................................................................................................. 129 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ............................................................................... 132 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ..................................................................................................... 138 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ............................................................................................................................................................... 139 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία ........................................................................................................................................... 139 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις ............................................................................................................................... 139 

 



11
2 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 224136428, -626 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Ζανεττούλλη Στερ. , Νικολάκη Μιχ. (για τη μελέτη) 

 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. Η σύμβαση αφορά την Πράξη με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη πάρκου 

‘Ροδίνι’» (με κωδικό ΟΠΣ 5007829) που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Νότιο Αιγαίο  2014-2020» με βάση την Απόφαση με Α.Π. 264/01-02-2018 (Ω0Χ07ΛΞ-

ΒΙΟ) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη έχει 

εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ  0671 με Κωδικό (Κωδικός 

Εναρίθμου) 2017ΕΠ06710011. 

 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

 

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
xxxviii

 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
xxxix

, 

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 



11
3 

 

 

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 τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

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

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
xl
 

 

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 www.rhodes.gr 

 

............
xli  xlii

 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
xliii 

 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 …/…/…
xliv

 

 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 

«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 
xlv

. 

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. 
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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.
xlvi

 

 

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. 
 

 

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 
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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 . xlvii 

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. 

 

 

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 (15) δεκαπέντε ημερών
xlviii

 τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
xlix

. 

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, 
l
 

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 
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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. 

 

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
li
, 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
lii
. 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 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
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 
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
liii

.  

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
liv

. 

 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
lv.

 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
lvi

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

 

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.  

  

 Το συμφωνητικό. 

 Η παρούσα Διακήρυξη. 

 Η Οικονομική Προσφορά. 

 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τα  

  Παραρτήματα τους,  

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

  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
lvii

. 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. 
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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 

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» 
lviii

 

- 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»,
lix

 

- 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 )
lx
 

- 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.)», 



12
1 

 

 

 

1.          «Δεν αφορά την παρούσα σύμβασηlxi » 

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

3. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lxii

, 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.  

4. 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 συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους (Κωδικός Πράξης 2017ΕΠ06710011) και είναι 

ενταγμένο ως Πράξη: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ‘ΡΟΔΙΝΙ’» στο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007829, 

στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», με 

την υπ’ αριθμ.: 2516/28-08-2017 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: 6ΨΔΘ7ΛΞ-ΥΛΩ) και την τροποποίηση της πράξης με την υπ’ αριθμ.: 264/01-02-2018 

Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω0χ07ΛΞ-ΒΙΟ). Η 

χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 067/1 με κ.α. 2017ΕΠ06710011
lxiii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxiv

 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
lxv

 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
lxvi

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  …................. για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 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 ).
lxvii
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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:  

 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ‘ΡΟΔΙΝΙ’» 
CPV 45246500-8 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
lxviii

 451.612,90 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 328.466,25 ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 59.123,93 ευρώ 

Απρόβλεπτα
lxix

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

58.138,53 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) 

του ν. 4412/2016. 
lxx

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.884,19 ευρώ σύμφωνα 

με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ‘ΡΟΔΙΝΙ’ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

   

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ 

Το δημοπρατούμενο έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του 

πάρκου Ροδινιού 

                       Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες: 

Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης και περιπάτου 

 Καθαρισμός των μονοπατιών από τα υλικά των κατολισθήσεων και προσχώσεων και θα 

διαμόρφωση της επιφάνειά τους, όπου απαιτείται. 

 Στις άκρες των νέων μονοπατιών κατασκευή ή στην πλευρά των επιχωμάτων σενάζ 

εγκιβωτισμού, στην δε πλευρά των ορυγμάτων, όπου απαιτείται επισκευή οι υπαρχόντων (εάν 

υφίστανται) ή κατασκευήν νέων μικρών σε ύψος τοίχοι (περίπου 0,70μ)  με λιθοδομή από πωρόλιθο, 

Διαμόρφωση σκάφης και διάστρωση της επιφάνειάς τους με νταμαρόδεμα 

 Αποκατάσταση και ανακατασκευή αναλημματικών τοίχων των πρανών 

 Εκσκαφή δια χειρών για την απομάκρυνση των υλικών (λιθοδεμάτων, σκυροδεμάτων κλπ) και τη 

διαμόρφωση θεμελίου. 

 Κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα σε δύο στάθμες. 

 Επένδυση των τοίχων με λιθοδομή από πωρόλιθο. 

 Επίχωση των τοίχων, ώστε η ορατή όψη του πρώτου να είναι 2,00μ περίπου ενώ του μικρότερου 

να είναι 1,50μ περίπου.  

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λιθόκτιστων κλιμάκων του πάρκου 
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 Καθαρισμός βαθμίδων, απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων και η παλιά 

τσιμεντοκονία, θα γίνει επιμελής υδροβολή. 

 Επισκευή των σκαλοπατιών με προσθήκη δόμων πωρολίθου. 

 Αρμολόγηση όπου απαιτείται, 

 Διάστρωση όλου του σκαλοπατιού με τσιμεντοκονίαμα. 

 Όπου τα πλατύσκαλα των κλιμάκων έχουν διαβρωθεί θα συμπληρωθεί το δάπεδο με 

νταμαρόχωμα συμπυκνωμένο. 

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των καθιστικών και των λιθόκτιστων τοιχίσκων. 

Αποκατάσταση και συμπλήρωση των λίθινων οριοδεικτών. 

Καθαρισμός και αποκατάσταση των οχετών και φρεατίων του πάρκου. 

Kαθαρισμός των λιμνών από τα φερτά, υλικά, κορμούς δέντρων κλπ εντός αυτών, 

Αντικατάσταση και συμπλήρωση των ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατά 

μήκος των διαδρόμων του πάρκου και στις γέφυρες. 

 Καθαίρεση και απομάκρυνση όλων των σαθρών ξύλινων κιγκλιδωμάτων 

 Καθαίρεση των σκουριασμένων και μη επαρκών στηριγμάτων είτε αυτά βρίσκονται 

πάνω στις γέφυρες είτε κατά μήκος των λιμνών, κλιμάκων κλπ.  

 Τοποθέτηση νέων στηριγμάτων στις λιθοδομές των λιμνών με κατάλληλα βύσματα ή 

βίδες ή αγκύρια, 

 Κατασκευή και συγκόλληση νέων βάσεων στήριξης ορθοστατών 

 Τοποθέτηση νέων ξύλινων κιγκλιδωμάτων από ακατέργαστο ξύλο καστανιάς, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

Επισκευή γεφυρών. 

 Απομάκρυνση όλων των σαθρών και επικίνδυνων ξύλινων δαπέδων, 

 Αμμοβολή, έλεγχος και επισκευή των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών, 

 Χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων των γεφυρών με αντισκωριακές εποξειδικές 

ή πολυουρεθανικές ή ακρυλικές βαφές δύο συστατικών, 

 Τοποθέτηση ξύλινων καδρονιών πάνω στα οποία θα καρφωθεί ή θα βιδωθεί το 

δάπεδο από ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς διαμέτρου Φ6-Φ8, 

 Τοποθέτηση ξύλινων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τα προηγούμενα.  

 Στο δάπεδο της γέφυρας του υδραγωγείου θα αντικατασταθούν οι φθαρμένοι δοκοί 

πατώματος καθώς και το τμήμα του χειρολισθήρα του λείπει.   

Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και αστικού εξοπλισμού. 

 

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 
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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 δέκα (10) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
lxxi

.  

 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
lxxii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxiii

 

 

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 9.032,26  

ευρώ. 
lxxiv

 

 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 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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 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. 

 

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 
lxxv

. 

 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
lxxvi

 

 

16.1 
lxxvii

  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
lxxviii

 

 

 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. 
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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 προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση
lxxix

 

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. 
lxxx  

 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. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
lxxxi

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
lxxxii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
lxxxiii

 

 

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 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 ή 9 μηνών
lxxxiv

, 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 
lxxxv

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ………και ΑΔΑΜ Διακήρυξης…………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr), 

(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποlxxxvi, 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. 

 

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
 lxxxvii

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ
lxxxviii

και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
lxxxix,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 
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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
xc

 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  

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
xci

. 

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. 
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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 

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
xcii

. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
xciii

( 

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 xcivη παράγραφος 22.Α.2.   

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xcv

 

(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,  
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(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
 xcvi    

»
 

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.
xcvii

 
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
xcviii  

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)
 xcix

 

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
c
. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ci
  

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και καλύπτονται με βεβαίωση 

εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην αντίστοιχη τάξη όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας, 

πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα τουλάχιστον εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων 

εξήντα οκτώ (73.368) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 100 του Ν. 3669/08. 

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ και καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής 

στο Μ.Ε.Ε.Π. στην αντίστοιχη τάξη όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας δεν απαιτείται 

να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 100 του Ν. 

3669/08. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ. 

(β) της παρούσης.  
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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. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cii

  

Για τους οικονομικούς φορείς – προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καλύπτονται με βεβαίωση 

εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην αντίστοιχη αντίστοιχη τάξη όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23.4 της 

παρούσας και θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την 

προβλεπόμενη στην παρ. 4α του άρθρου 100 του Ν. 3669/08 στην κατηγορία αυτή. 

Για τους οικονομικούς φορείς – προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.Ε.Π. στην αντίστοιχη τάξη όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23.4 της παρούσας και θα πρέπει να 

διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παρ. 3α του 

άρθρου 100 του Ν. 3669/08 στην κατηγορία αυτή. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα δικαιολογητικά τεχνικής κι επαγγελματικής ικανότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ. (β) της παρούσης. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ciii

 
Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

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
civ

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
cv

 

 

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 
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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 
cvi

. 

 

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 

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
cvii

. 

 

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
cviii

  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
cix

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
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(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. 

(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)
cx 

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
cxi

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cxii

 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
cxiii

. 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
cxiv

: 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
cxv

.  

 

(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 
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εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cxvi

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
cxvii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cxviii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση 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
cxix

 στην 1η τάξη και άνω για Εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή Κοινοπραξίες 

επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 τάξη και άνω για Εργοληπτικές 

επιχειρήσεις μεμονωμένες ή Κοινοπραξίες επιχειρήσεων για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/16, υποβάλλεται βεβαίωση εγγραφής 

στο ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη  και άνω για κάθε μέλος της ένωσης στην κατηγορία αυτή. 

 

(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:  
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(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. 
cxx

 

 

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. 

 

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
 cxxi

 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 
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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.  

 

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cxxii

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

 

 

 

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.  
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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 
cxxiii

: 

- 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.
cxxiv

 

- 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).
cxxv

 

- 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
cxxvi

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

 

-  β) 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 
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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. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
cxxvii

 

 

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. 1176/28-

12-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΔ7Ω1Ρ-ΕΞΑ) και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

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

αριθ. 68/2018 (ΑΔΑ: 6Δ4ΗΩ1Ρ-ΦΔ8), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 64-7341.0002, που 

έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 ΘΕΜΑ 16o                                                 Aπόφ. Αρ. 183 / 2018 (ΑΔΑ: 7Υ9ΟΩ1Ρ-ΜΚΝ ) 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/20247/30-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/20247/30-3-2018 δια της οποίας κοινοποιούνται 

οι όροι, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

    

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7332.0006  και πίστωση  # 74.050,00# ευρώ.   

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

θέματος. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/20247/30-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Την παρ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 Την με αριθμό 776/2017 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ. ως 

κατωτέρω: 
 

 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   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ  

cxxviii
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

  

 δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

  

 την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ 

 Εκτιμώμενης αξίας  40.322,58€ Ευρώ 

 (πλέον Φ.Π.Α.), 

  

  

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

παρούσας και 

  

 καλεί 

  

 τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 
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 Πίνακας Περιεχομένων 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄       

 Άρθρο 

1 
 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας   

      

 Άρθρο 

2 
 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών   

      

 Άρθρο 

3 
 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς   

      

 Άρθρο 

4 

 Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –  

 Κατακύρωση– Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις 
  

      

 Άρθρο 

5 

 Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συμφωνητικό – Σειρά 

ισχύος 
  

      

 Άρθρο 

6 
 Γλώσσα διαδικασίας   

      

 Άρθρο 

7 
 Εφαρμοστέα νομοθεσία   

      

 Άρθρο 

8 
 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου   

      

 Άρθρο 

9 
 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών   

 Άρθρο 

1

0 

 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης   

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄   

 Άρθρο 

1

1 

 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά  

 του έργου 
  

      

 Άρθρο 

1

2 

 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου   

      

 Άρθρο 

1

3 

 Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών   

      

 Άρθρο 

1

4 

 Κριτήριο Ανάθεσης    

      

 Άρθρο 

1

5 

 Εγγύηση συμμετοχής    

      

 Άρθρο 

1

6 

 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)   
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 Άρθρο 

1

7 

 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου    

 Άρθρο 

1

7
Α
 

 Έκδοση εγγυητικών   

 Άρθρο 

1

8 

 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών   

      

 Άρθρο 

1

9 

 Χρόνος ισχύος προσφορών   

      

 Άρθρο 

2

0 

 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης   

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄   

 Άρθρο 

2

1 

 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης   

      

 Άρθρο 

2

2 

 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής   

      

 Άρθρο 

2

3 

 Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής   

      

 Άρθρο 

2

4 

 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς    

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄   

 Άρθρο 

2

5 

 Άρθρο 

2

6

         

 Υπεργολαβία 

 Διάφορες ρυθμίσεις 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας cxxix 

a. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 Όροφος)  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241364609-612-610 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Κος Πλιώτας-Κα. Κυρκούση- Κος. Διαμαντής 

b. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

c. Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

d. Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 Όροφος) την …/…/2018 

ημέρα                                                                                                           …………………..και ώρα 

10:00  και από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 cxxx

 

 

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

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 

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

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

στον ανάδοχο. 

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

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 

προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά 

τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 

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

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

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

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

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

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
cxxxi

 

 

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

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

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

σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 
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την                      …/…/2018 . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την  

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
cxxxii

 
cxxxiii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την                                   …/…/2018
cxxxiv

οι αναθέτουσες 

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

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο την                     …/…/2018  .
cxxxv

 

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

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

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

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 (1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ) - ΡΟΔΟΣ. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

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

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

 για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
cxxxvi

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

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

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

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

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

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

οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 

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

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

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

παρούσας . 

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

παρ. 2. 

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

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

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
cxxxvii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

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

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

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
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3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

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

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

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

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 

Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 
 

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η 

ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
cxxxviii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
cxxxix

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 

αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο 

και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 

πρακτικό.  

 

δ) Στη συνέχεια
cxl

, 
cxli

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 

της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 

κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
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διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 

κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008.  

 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
cxlii

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 

επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  

15 ημερών,
cxliii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

παρούσας, 
cxliv

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
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αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς 

επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
cxlv

 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 

να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

 

4.3 Ενστάσεις 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 

18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη 

του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 

374). 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– 
Σειρά  

 ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

7. Το συμφωνητικό. 

8. Η παρούσα Διακήρυξη. 

9. Η Οικονομική Προσφορά. 

10. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

11. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

12. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τα  

   Παραρτήματα τους,  

13. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

14. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

15. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

16. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί 

Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 

το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 
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6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 

τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

5. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 

(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cxlvi

 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

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

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει , 

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

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
cxlvii

 

 

11.4. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας». 

 

11.5. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cxlviii

, 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 
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σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 

της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.  
cxlix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cl
 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011.   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. 

 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Απόφαση με αρ.πρωτ.            889/2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/878  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 ).
cli

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά 
του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

  

.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
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Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 40.322,58€  Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 29.710,95€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.347,97€. 

Απρόβλεπτα
clii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

5.258,84€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cliii

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4,82€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Στις Τ.Κ. ΑπολλώνΑ και Τ.Κ. Κρητηνίας. 

 

.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και οι εργασίες είναι: 

-Χωματουργικά για διαμόρφωση των «γηπέδων» 

-Σκυροδέματα για την διαμόρφωση του «σκελετού» των κατασκευών. 

-Οπτοπλινθοδομές για την διαμόρφωση των «όψεων» 

-Επιστρώσεις με πλάκες Λάρδου , Επιχρίσματα και χρωματισμοί για την αισθητική 

αρτιότητα των κατασκεών. 

-Ξύλινες κατασκευές (πέργκολα, παραθυρόφυλα) 

  

 

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 

οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 
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εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
cliv

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
clv

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
clvi

 

 

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 806,45 

ευρώ. 
clvii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση  συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

  

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  
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 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

…/…/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)clviii 

 

16.1 ΔΕΝ 
clix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….
clx

 

 

 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. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται .
clxi

 

 

1. Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
clxii

ορίζεται η …/…/2018 ημέρα  

ΤΕΤΑΡΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 

τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 

ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 

μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
clxiii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
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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 που 

δραστηριοποιούνται  στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  καθώς και οι 

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα
clxiv

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.
clxv,

 

 

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 
clxvi

 

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
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C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά 

κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:clxvii

 

                   
(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 
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έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
clxviii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
clxix

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
clxx

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα). 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται 

χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  

3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι 

ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών 

της πρόσκλησης.
clxxi

 

 

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 
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στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 

παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
clxxii 

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. 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. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
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προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. 

και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 

βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
clxxiii

 στην Α1  τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  καθώς και οι επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
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- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς 

και  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 

 είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά 

Μητρώα. 

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

   

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 

δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για 

τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
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23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
clxxv

: 

- 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. 
clxxvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clxxvii

 

- 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).
clxxviii

 

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

 

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. 

(α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της 

παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

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

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 

φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
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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. 776/2017  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

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

αριθ. 154/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΛΟΩ1Ρ-ΜΑ1), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 30-7332.0006, που 

έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

ΘΕΜΑ 17o                                                 Aπόφ. Αρ. 184 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΥΙ9Ω1Ρ-ΖΘ3 ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ 

ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ». 

Εισήγηση τμήματος Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ.πρωτ.: 16/19633/28-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  με αρ. πρωτ.: 2/19633/28-3-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» 

 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  ΣΑΜΑΡΑ» με ποσοστό έκπτωσης 60,00% 

 

και ποσό προσφοράς   5.380,66 € (προ Φ.Π.Α): 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την ατομική εταιρεία 

«Τριανταφυλλιά Σαμαρά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής κας Λουκά Σεβαστής.)   

 

                            1
ο
 Πρακτικό 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  

Εκπόνησης της μελέτης  με τίτλο : 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» 

Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή 

διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και με κριτήριο 

ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)  για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» προεκτιμώμενης αμοιβής 

13.451,64€ χωρίς  Φ.Π.Α   

Σήμερα την 27-3-2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα  επί της 

οδού Ιπποτών αρ 4, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  τεχνικών έργων  η 
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οποία ορίστηκε με την αρ 159/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται 

από τους  

1 Λουκά Σεβαστή , ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2 Ευαγγελία Κακά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως    Μέλος  

3 Ορφανό Αντώνη, ΠΕ Πολιτικών   Μηχανικών, ως Μέλος . 

4 Ρουσσάκη Γιώργο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, εκπρόσωπο του ΤΕΕ,  ως μέλος 

 

Διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» βάσει 

του φακέλου Μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου και της 

απόφασης 103/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος μελέτης 

και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.  

Η ως  άνω διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.rhodes.gr). Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Την 9
η
 και 30’ ώρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και 

κάλεσε τους επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, όπως προσέλθουν και 

καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής, εντός σφραγισμένων φακέλων, τις προσφορές με τα 

δικαιολογητικά και την εγγυητική συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της 

διακήρυξης. 

Δεν προσήλθε κανείς υποψήφιος αυτοπροσώπως,  ενώ στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 

είχαν κατατεθεί σε ημέρα και ώρα πριν το διαγωνισμό, οι παρακάτω προσφορές: 

 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. πρωτ. 

1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 2/18682/26-3-2018 

2 ΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 2/18663/26-3-2018 

3 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ  2/18661/26-3-2018 

4 Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο.Ε. 

2/18058/26-3-2018 

5 ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ  2/18657/26-3-2018 

6 ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2/18260/22-3-2018 

7 ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2/18752/26-3-2018 

8 ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 2/18958/27-3-2018 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και μονογράφησαν από το 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία (ποσοστό 

έκπτωσης και τιμή προσφοράς) για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Οι προσφορές σύμφωνα με τη διακήρυξη, ελέγχθηκαν ως προς  : 
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 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 

διαγωνιζομένων  

 Την σωστή  αναγραφή της τιμής προσφοράς  

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας,  ως 

κατωτέρω : 

Α/Α ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μέση 

έκπτωση 

% 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

(ευρώ) 

1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 60 5.380,66 

2 ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ 58 5.650,00 

3 ΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 53 6.322,27 

4 ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 51 6.591,30 

5 ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 50,55 6.800,00 

6 ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 46 7.263,89 

7 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 37 8.474,53 

8 Π. ΑΝΔΡΕΟΥ – Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 31 9.282,00 

 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους 

φακέλους και ξεκινώντας από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν :  

α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η σωστή συμπλήρωση  του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 

παρ 4 Ν.4412/16 ( Τ.Ε.Υ.Δ ) 

γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.3 του Ν. 

4412/2016   

Ανακεφαλαιωτικά ,στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  οκτώ ( 8) από τους οποίους έγιναν δεκτοί 

όλοι.  

Οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών 

της Επιτροπής. 

 
Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

- ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ»  

1.  

Προϋπολογισμού  δαπάνης €13.451,64 € χωρίς ΦΠΑ 

 

Ανακηρύσσεται η : «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με έδρα : Αγίου Θωμά 1 – Τ.Θ. 1078 

Τ.Κ. 19003 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ       τηλ:  2299023994, 6936357188 φαξ: 2299023994  

με τιμή προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 5.380,66 € με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  60% 

(εξήντα τοις εκατό) 
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/19633/28-3-2018, εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, 

 Το άρθρο 72   του Ν.3852/10, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό του Διαγωνισμού για το έργο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –   

      ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» 

 

Β) Ανακηρύσσεται προσωρινή μειοδότρια,  για την εκτέλεση του έργου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ», η εταιρεία  : 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ»  με έδρα : Αγίου Θωμά 1 – Τ.Θ. 1078 Τ.Κ. 19003 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ       τηλ:  2299023994, 6936357188 φαξ: 2299023994 με τιμή 

προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 5.380,66 € με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  60% 

(εξήντα τοις εκατό)  

 

ΘΕΜΑ 18o                                                 Aπόφ. Αρ. 185 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΦΡΘΩ1Ρ-ΠΩΤ ) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, της υπολόγου υπαλλήλου 

Τριγένη Μαρίας του Παναγιώτη, η οποία ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. 

αρ. 84/2018 για την αμοιβή εκτελωνισμού επιβατικού οχήματος μάρκας WW PASSAT 

του Δήμου Ρόδου. 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Tροχαίου 

Υλικού και Μηχανημάτων  με αρ. πρωτ.: 2/11879/26-2-2018, ως κατωτέρω:  

                                                                                                              

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δ/ντή Tροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων κου Μπαρδακά Τσαμπίκου και 

της υπαλλήλου Τριγένη Μαρίας)    

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/11879/26-2-2018, εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, 

 Το άρθρο 72   του Ν.3852/10, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απαλλάσσει την υπόλογο κα Τριγένη Μαρία, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης  Tροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων   από την ευθύνη διαχείρισης του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 264/14-

2-2018 για το λόγο ότι δεν χρειάστηκε να γίνει η παραπάνω πληρωμή, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

            Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αμοιβή 
εκτελωνισμού επιβατικού οχήματος μάρκας VW PASSAT έτους 2018 του  Δήμου Ρόδου. 

 

 

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 84/2018 ορισμού υπολόγου.                                          

             iii: Χ.Ε.Π.: 264/ 14-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΥ2Ω1Ρ-ΩΝΕ). 

       

        Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. 264/ 14-2-2018 προπληρωμής ποσού ογδόντα έξι 

ευρώ και ογδόντα λεπτά (86,80€ ) σε βάρος του Κ.Α.: 00-6331.0001 (Λοιποί φόροι και τέλη) για την 

αμοιβή εκτελωνισμού επιβατικού οχήματος μάρκας VW PASSAT έτους 2018 του Δήμου Ρόδου. 

             

      Όμως ουδέποτε εισπράχθηκε το εν λόγω ποσό γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει η παραπάνω πληρωμή 

από τη μόνιμη υπάλληλο μας Τριγένη Μαρία. Η πληρωμή θα γίνει με μια άλλη διαδικασία με την 

χρήση ενός άλλου πλέον κατάλληλου ΚΑΕ. 

   

       Παρακαλώ να ακυρωθεί το εν λόγω ΧΕΠ: 264/ 14-2-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΥ2Ω1Ρ-ΩΝΕ) και να 

απαλλαγεί η υπόλογος από αυτό. 
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ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας διάταξης                      Aπόφ. Αρ. 186 / 2018 (ΑΔΑ: 63ΛΠΩ1Ρ-Μ9Ο ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20604/3-4-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/20604/03-4-2018 δια της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό για προσωρινό μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

«ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα:   Έγκριση πρακτικών, επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη, για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου Ρόδου».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του  

Δήμου Ρόδου».              

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού, για την ασφάλιση 

όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». 

 

Στη Ρόδο στις 2 Απριλίου 2018 και ώρα 10.00 μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου» (Κ.Α. -6252.0001, -6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 126.000,00 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 297/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1784/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου στις 13/06/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/30969/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση 

και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και 

έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ (αποφ. 270/2017, 365/2017). Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό που απέστειλαν εγκαίρως προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας οι κάτωθι 

εταιρείες: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

2. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

πέρασαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού (τρίτο) που είναι το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών. 

Στις 10:00π.μ. η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές του 

διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 42934 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ διαπίστωσε τα εξής: 
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 εταιρεία Οικονομική προσφορά 

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 67.540,69 

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 59.980,00 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

58.691,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ  «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

 

69.179,76 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών  επειδή οι τιμές 

τους είναι κατώτερες από τις τιμές της μελέτης η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρές 

αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοιες υπηρεσίες.  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Ρόδου  στην εταιρεία  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τιμή άνευ ΦΠΑ 58.691,00€.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20604/03-4-

2018, δια της οποίας κοινοποιείται το από 2/4/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

 Την με αρ. 167/2018 (Α.Δ.Α: ΨΜΧ5Ω1Ρ-Μ37) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

 Την με αρ. 297/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΨΟΧΩ1Ρ-2Ψ1) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου», 

κάνοντας δεκτές τις οικονομικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών  επειδή οι τιμές τους είναι 

κατώτερες από τις τιμές της μελέτης η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες 

τιμές της αγοράς για παρόμοιες υπηρεσίες.  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει 

προσωρινό μειοδότη για το σύνολο της υπηρεσίας την εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τιμή άνευ ΦΠΑ 58.691,00€. 

 

ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας διάταξης                      Aπόφ. Αρ. 187 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΠΩ1Ρ-ΚΚΖ ) 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «προμήθεια φαγητού catering στους μαθητές του μουσικού 

Γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2018». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20688/3-4-2018) 
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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.: 2/20688/3-4-2018, ως κατωτέρω: 

 

“Θέμα: Κατακύρωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού έτους 2018 

  

     

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

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας φαγητού catering για 

τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018”. 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια φαγητού catering για 

τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.15/6481.0006)» 

  

 

Στη Ρόδο στις 03 Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

 

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

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

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

 

προχώρησε στη συνέχιση της διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας φαγητού catering του Δήμου Ρόδου (κωδ. 

15/6481.0006), έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 63.612 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 74/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 964/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 22/02/2018 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/11316/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία 

στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 134/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης ο ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. 

 

Με το έγγραφο 2/19704/2018 που στάλθηκε στις 29/03/2018 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου, προσκλήθηκε η εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  να υποβάλει μέσα στο νόμιμο χρονικό 

διάστημα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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Ο προμηθευτής εγκαίρως στις 02/04/2018 προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, ασφαλιστική 

ενημερότητα, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

 

1. Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου του Δήμου 

Ρόδου και να κατακυρώσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ το σύνολο της προμήθειας στην εταιρεία 

ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αφμ: 020923960 και έδρα την Παστίδα Ρόδου, τκ 85106, 

ως εξής:  

 

Μενού σίτισης 
Άτομα που 

σιτίζονται 
Ημέρες σίτισης  

Τιμή ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 
300 57  2,99 € 51.129,00 € 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ  51.129,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.270,96 € 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 63.399,96 € 

 

 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20688/03-4-

2018, δια της οποίας κοινοποιείται το από 3/4/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

 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». 

 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. 

 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.» 

 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 
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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». 

 Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

 Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

 Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

 Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002536826. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας δημόσιου πρόχειρου 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαγητού catering για τους 

μαθητές του μουσικού γυμνασίου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018»,  

  
Β) Ανακηρύσσει  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου του Δήμου Ρόδου 

και κατακυρώνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ το σύνολο της προμήθειας στην εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αφμ: 020923960 και έδρα την Παστίδα Ρόδου, τκ 85106, ως εξής:  

 

 

 

Μενού σίτισης 
Άτομα που 

σιτίζονται 
Ημέρες σίτισης  

Τιμή ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 
300 57  2,99 € 51.129,00 € 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ  51.129,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.270,96 € 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 63.399,96 € 

 

 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας διάταξης                       Aπόφ. Αρ. 188 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΟΕΩ1Ρ-ΠΒ3 ) 

Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων 

έτους 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 73.470,00€. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20691/3-4-2018) 
  O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/20691/3-4-2018, ως κατωτέρω: 

«Θέμα : Διαγωνισμός για τη συντήρηση των πάρκων έτους 2018 του Δήμου Ρόδου  
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Σύμφωνα: 

21. 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.  

22. 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». 

23. 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. 

24. 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.» 

25. 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». 

26. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

27. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

28. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

29. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

30. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 18REQ002713520. 

Αιτούμαστε  -με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας-  στην Οικονομική Επιτροπή: 

7. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «εργασίες 

συντήρησης πάρκων του Δήμου Ρόδου 2018» 

8. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

35/6262.0002 

 

2018 73.470 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

9. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  υπηρεσίας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

  (Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης τμήματος προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας ) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20691/03-4-

2018,   

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «Εργασίες 

συντήρησης πάρκων του Δήμου Ρόδου  2018» 

 Εγκρίνει τη δέσμευση του ποσού των 73.470,00 Ευρώ στον Κ.Α. 35/6262.0002 του 

προϋπολογισμό του Δήμου μας, οικονομικού έτους  2018. 

ΘΕΜΑ 4o  εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ. 189 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΘΟ2Ω1Ρ-5ΩΦ ) 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πάρκων έτους 2018» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20691/3-4-2018) 
O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/20691/3-4-2018, ως κατωτέρω: 

«Θέμα : Διαγωνισμός για τη συντήρηση των πάρκων έτους 2018 του Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

31. 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.  

32. 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». 

33. 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. 

34. 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.» 

35. 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». 
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36. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

37. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

38. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

39. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

40. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ: 18REQ002713520. 

Αιτούμαστε  -με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας-  στην Οικονομική Επιτροπή: 

10. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «εργασίες 

συντήρησης πάρκων του Δήμου Ρόδου 2018» 

11. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

35/6262.0002 

 

2018 73.470 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

12. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  υπηρεσίας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

  (Ακολουθεί η υπογραφή της προϊσταμένης τμήματος προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας ) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/20691/03-4-

2018,   

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές  και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «τη συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2018» , ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.740,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως κάτωθι:  
 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                                                                         

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.  
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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  18REQ002829655. 

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. 

 

19. Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 

                                                    

                                              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 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 συντήρησης των πάρκων του Δήμου 

Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.470 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον 

κωδικό 35/6262.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και με διακριτικό αριθμό cpv: 77313000-7.  

 

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. 
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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 δεν 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 

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 συντήρησης των πάρκων του Δήμου Ρόδου 

 

cpv 77313000-7 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

73.470 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 



17
9 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 

31/12/2018. Προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής. 

 Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου 

ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου και σε 

οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο 

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 

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:  
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(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 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 ……./04/ 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
21

. 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
22

 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα 

                                                 
21 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

22παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
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τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 

προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
23

,  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 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 5 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 αποδυκνείουν την τεχνική επάρκεια του συμμετέχοντα (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 7 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: 

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 

                                                 
23 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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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 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: 
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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 Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
24 25

 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
26

 ) 

,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
27

 και υποβάλλεται
28

 από 

τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί.   

                                                 
24 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

25 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 

26 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

27(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. 

28Κατευθυντήρια 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.  
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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 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.
29 

 

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 πίνακα 

που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), με την τιμή προσφοράς του 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Ο πίνακας που θα καταθέσει πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που υπάρχει στη διακήρυξη 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 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. 

                                                                                                                                                         
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. 

  

 

29 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 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 

υπηρεσίας. Προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.  

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).  

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 
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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. 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)
30

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
31

, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
32

 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. 

(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. 

                                                 
30 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

31 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). 

32 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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(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. 

(7). Τα δικαιολογητικά που ζητούνται και αναφέρονται αναλυτικά στη μελέτη του διαγωνισμού.  

 

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. 

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 
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οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
33

 

 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. 
 

ΕΠΙΣΗΣ: 

1. Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των 

κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την 

τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

                                                 
33 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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β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων 

,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα  διάρκειας 

τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

2. Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των 

κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση 

παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης.  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων 

,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη 

διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Δήμος επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για του 

υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους υπεργολάβους). 

 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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 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 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2018. Ορίζεται και 6μηνη παράταση αυτής, με 

τη σύμφωνη γνώμη και των 2 συμβαλλομένων, εφόσον δεν έχουμε υπέρβαση αξίας και ποσοτήτων. Ρητά 

αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το 

σύνολο της υπηρεσίας.  
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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: 

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
34

 

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.
35

.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: 

                                                 
34 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 

35 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
36

  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 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 30/06/2019. 

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. 

                                                 
36 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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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)
37

 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. 

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 

                                                 
37 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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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. 

                                                

                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                     

 

                                                          ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

                                                                                           

 

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. Ρητά αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να 

δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σύνολο της υπηρεσίας. Προβλέπεται 6μηνη 

παράταση αυτής, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.  

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η συντήρηση, το κλάδεμα θάμνων και το κόψιμο των  

ζιζανίων των παρτεριών και χώρων φυτών, σε άλση, πλατείες, ελεύθερους χώρους, διαχωριστικές νησίδες, 

πεζοδρόμια, διαδρόμους πάρκων, κ.λπ. Επίσης, η απομάκρυνση των πρέμνων κομμένων δένδρων που υπάρχουν 

διάσπαρτα στα πεζοδρόμια της πόλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια και η 

απόρριψη-απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνει σε χώρους επιτρεπόμενους-προτεινόμενους από 

την υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων των εργαλείων 

που απαιτούνται, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.  

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί οχήματα που έχουν άδεια συλλογής και μεταφοράς 

αποβλήτων. Το ανωτέρω ο μειοδότης θα πρέπει να το αποδείξει κατά την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της 

Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου ότι επισκέφθηκαν από κοινού τους χώρους 

και ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους για τις εργασίες. Και αυτό το δικαιολογητικό 

θα κατατεθεί κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : 

Δ.Ε.  ΡΟΔΟΥ 

  

Βοτάνισμα παρτεριών στρ. 230 

Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 200 
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Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα μήκους 

πεζοδρομίων 20.000 

Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 1.500 

Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρόμια τεμ. 100 

    

 
Δ.Ε.  ΙΑΛΥΣΟΥ 

  

Βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 

Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό Μέτρα μήκους 10.000 

Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 

   
Δ.Ε.  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

  

Βοτάνισμα παρτεριών στρ. 10 

Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό Μέτρα μήκους 12.000 

Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 

    

 Δ.Ε.  ΑΦΑΝΤΟΥ 

  

Βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 

Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 50 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό Μέτρα μήκους 10.000 

 

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης πάρκων, παρτεριών και 

δρόμων ενόψει της τουριστικής περιόδου και με τελικό στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και επισκέπτες  για το Δήμο της Ρόδου. Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό πρέπει να είναι 

Γεωπόνοι  Π.Ε. ή Τ.Ε. και να έχουν εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση 

προσφοράς είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ρόδου ότι 

επισκέφθηκαν από κοινού τους χώρους και ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους για τις εργασίες. 

Στον προϋπολογισμό υπάρχει  Κ.Α : 35-6262.0002 με τον τίτλο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ 
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ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Το συνολικό κόστος για την περιγραφείσα παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε 73.470 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      

1. Βοτάνισμα παρτεριών  

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

υπολείμματα (κλάδοι δέντρων κ.λπ.) με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, όπου αυτό απαιτείται και απομάκρυνση 

από τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε θέσεις που θα 

υποδείξει η υπηρεσία. Όπου είναι εφικτό, μπορεί να γίνει ενσωμάτωση των χόρτων με φρεζάρισμα, αφού 

απομακρυνθούν τα απορρίμματα, κλαδιά κ.λπ. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη 

μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιμή ανά στρέμμα : 120 ευρώ 

 

2. Βοτάνισμα Δεντροστοιχιών  

Καθαρισμός  δεντροστοιχιών, στο λάκκο του δέντρου.  Εκρίζωση με τσάπα ζιζανίων, καθάρισμα με μηχανικά 

μέσα ή με τα χέρια όπου απαιτείται και την απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που 

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

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

απαιτούνται.  

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

Τιμή ανά τεμάχιο : 0,50 ευρώ  

3.Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή  

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

ερείσματα, πάρκα  κ.λπ. Περιλαμβάνονται η κοπή των ζιζανίων, η απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας 

όλων των υλικών που προέκυψαν και η απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

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

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο : 0,20 ευρώ  

4. Κλάδεμα θάμνων 

Κλάδεμα θάμνων ύψους έως 2,00 μ. σε πάρκα, παρτέρια νησίδες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

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

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

Τιμή ανά τεμάχιο : 5 ευρώ  

5. Απομάκρυνση πρέμνων 

Αφαίρεση πρέμνων κομμένων δένδρων, οποιασδήποτε διατομής και των ριζών τους σε βάθος 0,30μ. από την 

επιφάνεια  του εδάφους, απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων των υλικών που προκύπτουν και 

απόρριψη τους σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Αποκατάσταση του πεζοδρομίου με επιχωμάτωση και 

τοποθέτηση αόπλου σκυροδέματος C 20-25 πάχους 10 εκ. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης 

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

Τιμή ανά τεμάχιο : 35 ευρώ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α 

 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 230 120 27.600 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 200 0,5 100 

3 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 20.000 0,2 4.000 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 1.500 5 7.500 

6 

Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρομια τεμ. 100 35 3.500 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 120 600 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 0,5 50 

3 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 10.000 0,2 2.000 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 5 2.500 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 10 120 1.200 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 0,5 50 

3 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 12.000 0,2 2.400 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 5 2.500 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 120 600 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 50 0,5 25 

3 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 10.000 0,2 2.000 
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Α/Α 

 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 120 600 

2 

Βοτάνισμα 

δεντροστοιχιών τεμ. 50 0,5 25 

3 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 10.000 0,2 2.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 59.250 

ΦΠΑ 24% 14.220 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 73.470 

 

                        

                                      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
clxxix

  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): 

[77313000-7] 

- 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: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
clxxx

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
clxxxi

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
clxxxii

 ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

[ ] Ναι [] Όχι 
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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. 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

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
clxxxiii

: 

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 οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

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
clxxxiv

; 

[] 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 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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ένωσης ή κοινοπραξίας. 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 ΦΟΡΕΩΝ
clxxxv

  

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)  

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
clxxxvi
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

17. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
clxxxvii

· 

18. δωροδοκία
clxxxviii,clxxxix

· 

19. απάτη
cxc

· 

20. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
cxci

· 

21. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
cxcii

· 

22. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
cxciii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
cxciv

 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): 

[……][……][……][……]
cxcv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
cxcvi

: 

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): 

[……][……][……][……]
cxcvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
cxcviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
cxcix

: [……] 

 

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
cc

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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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 ;
cci

 

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): 
ccii

 

[……][……][……] 

 

 

 

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
cciii

; 

[] 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
cciv

 : 

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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
ccv 

 

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
ccvi

; 

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 συμφερόντωνccvii, 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 σύμβασης
ccviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
ccix

 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: [] Ναι [] Όχι 
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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;  

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
ccx

: 

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 
), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
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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
ccxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής 
ccxii

: 

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):  

[……][……][……] 

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 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 
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στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής
ccxiii

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

(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
ccxiv

 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
ccxv

 -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 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
ccxvi

, 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
ccxvii

, 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: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
ccxviii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ή 

ποσά ημερομην

ίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
ccxix

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

[……..........................] 
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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
ccxx

 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: 

[……] 

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
ccxxi

 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, 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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αναφέρετε:  

(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: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(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): 

[……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
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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 

ηλεκτρονικάccxxii, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
ccxxiii

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
ccxxiv

 

 

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
ccxxv

, 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
ccxxvi

. 

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): [……]    

 

Β) Η διάθεση της πίστωσης για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας έγινε με την απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 188/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΗΟΕΩ1Ρ-ΠΒ3) στον κωδικό 35-6262.0002 

με το ποσό των 73.470,00 €  .    

ΘΕΜΑ 5o  εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ. 190 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΦΑΣΩ1Ρ-ΠΧΗ ) 

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική κάλυψη του Δήμου Ρόδου κατά την 

εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της απόφασης 

της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με αρ. 324/2009, που εκδικάζεται ενώπιον 

του Η΄ τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 27-4-2018 για το έργο 

«Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής οδού Ρόδου - Φαληρακίου». 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. 

πρωτ.: 2/20923/4-4-2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20923/4-4-2018, ως κατωτέρω:  

 

 ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  

      Ενώπιον του Η’  Τμήματος  του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Μεταβατική ΄Εδρα Ρόδου)  

δικάζεται στις 27-04-2018 ,  η από 19-02-2010  ( ΑΒΕΜ: ΠΡ 52/05-03-2010) προσφυγή της εταιρείας 

«Κοινοπραξία Τοπιοκατασκευή Α.Ε.-Λεριάς Γρηγόρης και Σια Ε.Ε.» για την ακύρωση της υπ.αρ. 

324/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και για να γίνει δεκτή η 

απορριφθείσα με την παραπάνω απόφαση ένσταση αυτής  επί του 1
ου

 Α.Π.Ε. και του 1
ου

 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής οδού Ρόδου Φαληρακίου (Τμήμα Ρόδου 

Α΄Φάση) του Δήμου Ροδίων. 

    ΄Υστερα από τα παραπάνω ζητείται η έγκριση ορισμού του υπογράφοντα ν. συμβούλου Θεόδωρου  

Παπαγεωργίου, ως πληρεξουσίου δικηγόρου  για την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου στην 

παραπάνω δίκη, στην προαναφερόμενη δικάσιμο ή άλλη μετ’ αναβολή.      

(Ακολουθεί υ υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. 

πρωτ.: 2/20923/4-4-2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1, εδάφιο ιγ του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 167/2018 (Α.Δ.Α: ΨΜΧ5Ω1Ρ-Μ37) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον ορισμό του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου για την 

νομική κάλυψη του Δήμου Ρόδου κατά την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.» κατά της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με αρ. 324/2009, που 

εκδικάζεται ενώπιον του Η΄ τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 27-4-2018 για το 

έργο «Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής οδού Ρόδου - Φαληρακίου». 

 

ΘΕΜΑ 6o  εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ. 191 / 2018 (ΑΔΑ: 63ΡΛΩ1Ρ-7ΙΑ ) 

«Έγκριση πρακτικού του Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος για «τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2018». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/20972/4-4-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/20972/3-4-2018, ως κατωτέρω: 

 

«Θέμα: Κατακύρωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού έτους 2018   
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 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη 

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «υπηρεσίας εκκενώσεων λυμάτων 

βόθρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

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

 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ. 30/6276.0001)» 

  

 

Στη Ρόδο στις 04 Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

 

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

2. Υπακοή Κακάκη, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

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

 

προχώρησε στη συνέχιση της διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «παροχής υπηρεσιών εκκενώσεων λυμάτων βόθρων από 

ιδιώτη του Δήμου Ρόδου (κωδ. 30/6276.0001), έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.776 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 76/2018 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1025/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

στις 28/02/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/12724/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, 

αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

 

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 157/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης ο ΣΤΕΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ. 

 

Με το έγγραφο 2/20035/2018 που στάλθηκε στις 30/03/2018 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου, προσκλήθηκε η εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ  να υποβάλει μέσα στο νόμιμο χρονικό 

διάστημα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Ο προμηθευτής εγκαίρως στις 04/04/2018 προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κτλ), τα 

οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

 

3. Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού 

για τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου και να κατακυρώσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ 

το σύνολο της υπηρεσίας στην εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ με αφμ: 028945619 και 

έδρα το Φαληράκι της Ρόδου τκ 85100, ως κάτωθι:  
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α/α Ζητούμενες υπηρεσίες 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτική 

τιμή  

άνευ ΦΠΑ 

Συνολική  

αξία 

άνευ ΦΠΑ 

1 

Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

ΔΕ Ιαλυσού, Ρόδου, Καλλιθέας, 

Αφάντου, Φαληρακίου 

380 €25,50 €9.690,00 

2 

Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

ΔΕ Καμείρου, Πεταλουδών, 

Κρεμαστής, Σορωνής, και 

Έμπωνας, καθώς και των γύρω 

αυτών περιοχών 

200 €35,70 €7.140,00 

3 

Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

δ.δ. Μαλώνας, Μάσαρης, ΔΕ 

Λίνδου, Ν. Ρόδου, Αρχαγγέλου, 

Καταβιάς και των γύρω 

περιοχών  

120 €61,20 €7.344,00 

 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ 24% 

 

€24.174,00 

 

ΦΠΑ 24% 

 

€5.801,76 

 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 

 

€29.975,76 

 

 

 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 

2/20972/04-4-2018, δια της οποίας κοινοποιείται το από 4/4/2018 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

 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.  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  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.  

  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
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«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

  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.  

  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.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 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.  

  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

 Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

 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  

 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 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

18REQ002614333.  

 Τις ανάγκες της Δνσης Μηχανογράφησης του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη 

προμήθεια. 

 Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας δημόσιου  συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για  «Υπηρεσία εκκενώσεων λυμάτων βόθρων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2018»   

Β) Ανακηρύσσει  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ   της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για 

τις εκκενώσεις λυμάτων βόθρων του Δήμου Ρόδου και κατακυρώνει  ΟΡΙΣΤΙΚΑ το σύνολο της 

υπηρεσίας στην εταιρεία ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΡΓΟΣ με αφμ: 028945619 και έδρα το Φαληράκι της 

Ρόδου τκ 85100, ως κάτωθι:  

 

 

α/α Ζητούμενες υπηρεσίες 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

(δρομολόγια) 

Ενδεικτική 

τιμή  

άνευ ΦΠΑ 

Συνολική  

αξία 

άνευ ΦΠΑ 

1 

Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

ΔΕ Ιαλυσού, Ρόδου, Καλλιθέας, 

Αφάντου, Φαληρακίου 

380 €25,50 €9.690,00 

2 

Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

ΔΕ Καμείρου, Πεταλουδών, 

Κρεμαστής, Σορωνής, και 

Έμπωνας, καθώς και των γύρω 

αυτών περιοχών 

200 €35,70 €7.140,00 
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3 

Εκκενώσεις λυμάτων βόθρων 

δ.δ. Μαλώνας, Μάσαρης, ΔΕ 

Λίνδου, Ν. Ρόδου, Αρχαγγέλου, 

Καταβιάς και των γύρω 

περιοχών  

120 €61,20 €7.344,00 

 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ 24% 

 

€24.174,00 

 

ΦΠΑ 24% 

 

€5.801,76 

 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 

 

€29.975,76 

 

 

 

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

μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

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

 

ΘΕΜΑ 7o  εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ. 192 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΠ5ΦΩ1Ρ-ΡΩ8  ) 

Μη άσκησης ανακοπής κατά της Νεκταρίας Χατζηκώστα του Βασιλείου και της με 

αριθμό 31/2018 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – 

Βαρβάρας Σκούφου και η από 8-2-2018 επιταγή για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά 

πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 

2/21009/4-4-2018) 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/21009/4-4-2018, ως κατωτέρω:   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μη άσκησης ανακοπής κατά της Νεκταρίας Χατζηκώστα του Βασιλείου και της με αριθμό 

31/2018 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και η 

από 8-2-2018 επιταγή για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού αυτής.  

Η Νεκταρία Χατζηκώστα του Βασιλείου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 2-2-2017 

αίτησή της, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής για το ποσό των 3.207,47 ευρώ, για διαφορά μισθοδοσίας από τις 3-12-2013 μέχρι τις 31-

12-2014 λόγω μετάταξής της από την κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – παιδοκόμων στην 

κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, με βάση τα έγγραφα που αναφέρονταν σαυτήν.  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 31/2018 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου, με την οποία διατάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλει Νεκταρία 

Χατζηκώστα το ποσό των 3.207,47 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίηση αυτής μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό 100 ευρώ για δικαστική δαπάνη της καθής για την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής. 

Η Νεκταρία Χατζηκώστα κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου στις 9-2-2018 αντίγραφο από το πρώτο 

απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 8-2-2018 

επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτήν: α) για κεφάλαιο που 
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επιδικάστηκε το ποσό των 3.207,47 ευρώ, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 100,00 

ευρώ, γ) για τέλη απογράφου το ποσό των 1,00 ευρώ, δ) για σύνταξη παραγγελίας επίδοσης το ποσό 

των 50,00 ευρώ, ε) για επίδοση της επιταγής αυτής το ποσό των 50,00 ευρώ και για σύνταξη της 

επιταγής αυτής το ποσό των 100,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 3.508,47 ευρώ.     

Κατά της Νεκταρίας Χατζηκώστα, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση 

άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 8-3-2018 και με αριθμό κατάθεσης 66/12-3-2018 

ανακοπή, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε η 19-3-2019 και η οποία έχει ως εξής:  

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Νεκταρίας Χατζηκώστα του Βασιλείου, κατοίκου Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Μαραθώνος 

αρ. 9 (ΑΦΜ 065148945 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 31/018 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας 

Σκούφου. 

Η καθής η ανακοπή άσκησε εναντίον μας την από 2-2-2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 3.207,47 

ευρώ, για διαφορά μισθοδοσίας από τις 3-12-2013 μέχρι τις 31-12-2014 λόγω μετάταξής της από την 

κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – παιδοκόμων στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, με βάση τα 

έγγραφα που αναφέρονταν σαυτήν.  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 31/2018 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου, με την οποία μας διατάσσει να καταβάλουμε στην καθής το ποσό 

των 3.207,47 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίηση αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως 

επίσης και το ποσό 100 ευρώ για δικαστική δαπάνη της καθής για την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής. 

Η καθής κοινοποίησε σε εμάς στις 9-2-2018 αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 8-2-2018 επιταγής προς εκτέλεση, με 

την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτήν: α) για κεφάλαιο που επιδικάστηκε το ποσό των 

3.207,47 ευρώ, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 100,00 ευρώ, γ) για τέλη 

απογράφου το ποσό των 1,00 ευρώ, δ) για σύνταξη παραγγελίας επίδοσης το ποσό των 50,00 ευρώ, ε) 

για επίδοση της επιταγής αυτής το ποσό των 50,00 ευρώ και για σύνταξη της επιταγής αυτής το ποσό 

των 100,00 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 3.508,47 ευρώ.     

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής και την επιταγή προς εκτέλεση ανακόπτουμε για τους παρακάτω 

νόμιμους και βάσιμους λόγους:. 

1.  Γιατί κατά τη διάταξη του άρθρου 140 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης» 

«οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον 

από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής», κατά τη 

διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου «η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή 

άλλες πάσης φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των 

οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά 

παρέλευση διετίας από της γένεσής της». Οι διατάξεις αυτές, που είναι ταυτόσημες με τις διατάξεις 

του άρθρου 90 παρ. 1 και 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του 

Κράτους», ισχύουν και για τους ΟΤΑ δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων».   
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 Από την παραπάνω πρώτη διάταξη, σαφώς προκύπτει ότι οι αξιώσεις των υπαλλήλων μεταξύ 

των άλλων και των Δήμων από καθυστερούμενες αποδοχές ή απόλαυες, οποιασδήποτε φύσεως, ή 

αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες ορίζονται και οφείλονται απευθείας από το 

νόμο και των οποίων την πληρωμή αρνείται ή καθυστερεί ο Δήμος για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με 

την έννοια, την οποία προσδίδουν τα όργανα του στο νόμο, από την οποία, όμως, άρνηση ή 

καθυστέρηση δεν παρακωλύεται η δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως, υπόκεινται σε διετή παραγραφή, 

η παραγραφή δε αυτή λαμβάνεται εξάλλου υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. 

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διατασσόμαστε να 

καταβάλουμε στην καθής το ποσό 3.207,47 ευρώ, για διαφορά μισθοδοσίας από τις 3-12-2013 μέχρι 

τις 31-12-2014 λόγω μετάταξής της από την κατηγορία ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – παιδοκόμων στην 

κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, με βάση τα έγγραφα που αναφέρονταν σαυτήν. Όμως η απαίτηση αυτή 

της καθής έχει ήδη παραγραφεί λόγω του ότι από το τέλος κάθε μήνα από τις 3-12-2013 μέχρι τις 31-

12-2014 που έπρεπε να καταβληθεί η διαφορά μισθοδοσίας λόγω της μετάταξης της καθής μέχρι την 

επίδοση σε εμάς της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής με την επιταγή προς εκτέλεση, έχει 

παρέλθει χρονικό διάστημα περισσότερο της διετίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω έπρεπε να μην 

εκδοθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, αφού η παραγραφή όσον αφορά μεταξύ των άλλων και 

τις απαιτήσεις κατά των Δήμων, λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο. Μη νόμιμα επομένως 

εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και γιαυτό πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο αυτό.       

2.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του 

Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το 

άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής 

ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος 

άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την 

επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε 

υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως.  

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διατασσόμαστε να 

καταβάλουμε στην καθής το ποσό των 3.207,47 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίηση σε 

εμάς αυτής, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο τόκος υπερημερίας θα υπολογιστεί με το 6% ετησίως. 

Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω εμείς υποχρεούμαστε να καταβάλουμε τόκο υπερημερίας σε ποσοστό 

6% μόνο από την επίδοση αγωγής όχι δε και από την επίδοση διαταγής πληρωμής. Επομένως πρέπει 

να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής για το λόγο αυτό ως προς την έναρξη των τόκων 

υπερημερίας και το επιτόκιο αυτών. 

3.  Γιατί κατά το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» «Ο δικηγόρος 

δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς 

και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής», κατά το 

άρθρο 58 παρ. 1, 3 και 4 παρ. α΄ του ίδιου νόμου «1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με 

έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπο του. …3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα 

άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το 

αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση 

τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτού. 4. Με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα: α) Διενεργείται από 

τα δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών 

αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του Κώδικα, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη 

συμφωνία για την αμοιβή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η αμοιβή του δικηγόρου 

δεν υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κατά το άρθρο 63 του Κώδικα, οπότε στις 

περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις». Επίσης σύμφωνα με το 

παράρτημα Ι, που προβλέπεται παραπάνω, όπως αυτό διορθώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 14 του ν. 

4205/2013, η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από το 

Ειρηνοδικείο, ποσού από 1 έως 12.000 ευρώ ορίζεται στο ποσό των 64 ευρώ. Περαιτέρω κατά το 

άρθρο 281 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» «2. Τα δικαστήρια μπορούν 

να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάζεται σε βάρος ή υπέρ Δήμων και 

Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που 

ορίζονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων». 
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 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διαταχθήκαμε να 

καταβάλουμε στον καθού και δικαστική δαπάνη, η οποία ορίστηκε στο ποσό των 100,00 ευρώ, ενώ 

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αυτή έπρεπε να οριστεί στο ½ των 64,00 ευρώ, ήτοι στο ποσό 

των 32,00 ευρώ, το ίδιο και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθής για τη σύνταξη της 

επιταγής προς εκτέλεση. Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 

διαταγή πληρωμής ως προς το υπερβάλλον των 32,00 ευρώ ποσό για τη δικαστική δαπάνη και την 

αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθής για τη σύνταξη της προσβαλλόμενης από 8-2-2018 

επιταγής προς εκτέλεση για το λόγο αυτό, ήτοι για το ποσό των 68,00 ευρώ για την κάθε αμοιβή (100 

– 32).   

4.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ ότι η αναγκαστική εκτέλεση άρχεται από της 

επιδόσεως προς τον καθού αντιγράφου του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα δε την 

παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου κτλ 

επιτρέπεται μετά παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εκπρόσωπο του 

ΝΠΔΔ, η διάταξη δε αυτή εφαρμόζεται και για τους Δήμους κατ' εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. 1 

εδάφιο β του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά και 

δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Αν επομένως πριν την παρέλευση εξήντα ημερών 

από την επίδοση του τίτλου εκτέλεσης, π.χ. διαταγής πληρωμής, στο Δήμο επιδοθεί σαυτόν επιταγή 

για εκτέλεση ή γίνει οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης, η επιταγή αυτή και οι άλλες πράξεις 

εκτέλεσης που ακολουθούν είναι άκυρες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση η καθής δεν επέδωσε σε εμάς στις 9-2-2018 μόνο την 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και να αναμένει την πάροδο των εξήντα ημερών από την επίδοση 

για να επιδώσει στη συνέχεια την επίσης προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση, αλλά συγχρόνως 

επέδωσε σε εμάς στις 9-2-2018 τη διαταγή πληρωμής και την προσβαλλόμενη από 8-2-2018 επιταγή 

για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της διαταγής πληρωμής, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν τα 

παραπάνω ποσά. Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη επιταγή 

για εκτέλεση και για το λόγο αυτό.   

Επειδή κατά το άρθρ. 628 παρ. 1 περ. α΄  του Κ.Πολ.Δ. ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή 

πληρωμής και να απορρίψει τη σχετική αίτηση στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις, εάν δε παρά την έλλειψη εκδώσει διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από 

ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρ. 632 ή 633 του Κ.Πολ.Δ. λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, 

δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη της απαίτησης.  

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασ- σόμαστε δε 

να προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε την 

ανακοπή μας αυτή, καθόσον για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών η 

προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είναι 30 ημέρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών του Δημοσίου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθούν, για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό, η με αριθμό 31/2018 διαταγή 

πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και η από 8-2-2018 επιταγή για 

εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού 

αυτής και  

Να καταδικαστεί η καθής η ανακοπή μας στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του 

πληρεξουσίου μας δικηγόρου. 

  Ρόδος 8 Μαρτίου 2018 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής η Νεκταρία Χατζηκώστα υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την 

χωρίς ημερομηνία αίτησή της, που πήρε αριθμό  πρωτ. 2/16587/15-3-2018, που σας επισυνάπτω, με 
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την οποία ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της παραπάνω διαφοράς, δηλώνοντας σε εμένα προφορικά 

δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Ιωάννη Ρωμαίου ότι παραιτείται από τους τόκους και τη 

δικαστική δαπάνη και επιθυμεί την καταβολή από το Δήμο Ρόδου μόνο του ποσού του κεφαλαίου, 

ήτοι του ποσού των 3.207,47 ευρώ. 

Ενόψει του είδους της παραπάνω διαφοράς και του ότι τελικά διαπιστώθηκε ότι με στη με αριθμό 

πρωτ. 2/75089/10-8-2015 αίτησής της προς το Δήμο Ρόδου, που σας επισυνάπτω, η Νεκταρία 

Χατζηκώστα διέκοψε την παραγραφή της απαίτησης της κατά του Δήμου Ρόδου, εισηγούμαι να λάβει 

απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να μην εγκρίνει την άσκηση της παραπάνω ανακοπής εναντίον της, 

της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 

περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

241/2016), προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου και ταλαιπωρίας της, ως επίσης να 

λάβει απόφαση για την παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της ασκηθείσας ανακοπής 

(Ακολουθεί υ υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με 

αρ. πρωτ.: 2/21009/4-4-2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1, εδάφιο ιγ του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 167/2018 (Α.Δ.Α: ΨΜΧ5Ω1Ρ-Μ37) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δεν εγκρίνει την από 8-3-2018 και με αριθμό κατάθεσης 66/12-3-2018  ανακοπή, που άσκησε ο 

νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου με πάγια εντολή κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης για λογαριασμό 

του Δήμου Ρόδου, που στρέφεται κατά της Νεκταρίας Χατζηκώστα του Βασιλείου και της με αριθμό 

31/2018 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και της 

από 8-2-2018 επιταγής για εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του 

πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

 

 

Β. Δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον αμέσως παραπάνω νομικό σύμβουλο 

να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την παραίτηση του Δήμου Ρόδου από το δικόγραφο και το 

δικαίωμα της αμέσως παραπάνω ανακοπής. 

ΘΕΜΑ 8o  εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ. 193/ 2018 (ΑΔΑ: 67ΘΧΩ1Ρ-Μ22) 

 Νομική Υποστήριξη του Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου πρώην Προϊσταμένου 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου. 

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 

2/21013/4-4-2018) 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/21013/4-4-2018, ως κατωτέρω:   

ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου, πρώην Προϊσταμένου Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/21010/4-4-2018 αίτηση του Γεωργίου Χατζάκη. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή 

αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε στο τέλος 

του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται 

στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των 

δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση 
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των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η 

άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η 

εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του 

υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής «και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος 

με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται 

και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί εναντίον 

τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 

Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας από μέρους 

της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από 

νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου 

αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση με το με αριθμό ΑΒΜ 2015/24 κλητήριο θέσπισμα του 

Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, , ο Γεώργιος Χατζάκης του Νικολάου, 

πρώην Προϊστάμενος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, καλείται να εμφανιστεί 

ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου στις 20-4-2018, για το να δικαστεί δήθεν ως 

υπαίτιος του ότι στη Ρόδο, κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2013 έως 31.3.2015, με πρόθεση 

παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος. 

Ειδικότερα, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Ρόδου έως 31.3.2015 και, συνεπώς, όντας υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του 

ΠΚ, παρέλειψε να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας με την διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να εκδοθεί 

πρωτόκολλο αυθαιρέτου και να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΠΑΥΛΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CARREFOUR ΕΧPRESS», το οποίο 

λειτουργεί στο Εμπορικό Κέντρο Πανάγου στο Κιοτάρι Ρόδου, παρά το γεγονός ότι στις 18.11.2013, 

17.1.2014, 25.11.2014, 14.1.2015 είχε καταγγελθεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου από 

τους Μαρία Νικολακάκη - Ντελούκα και Μιχαήλ Ντελούκα, συνιδιοκτήτες όμορων οριζοντίων 

ιδιοκτησιών με το ανωτέρω κατάστημα, οι οποίες ευρίσκοντο στο αυτό οικοδομικό συγκρότημα, ότι 

υπήρχαν πλείστες όσες αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες (επέκταση καταστημάτων, λυόμενες 

αποθήκες, παράνομη συνένωση καταστημάτων με κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους) στον εν 

λόγω συγκρότημα, και στις 31.7.2014 είχε ενημερωθεί η Υπηρεσία Δόμησης Ρόδου από την 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπάλληλοι της οποίας διενήργησαν 

αυτοψία στις 16.7.2014 στην ανωτέρω επιχείρηση, ότι το κατάστημα καταλαμβάνει πλέον διπλάσιο 

χώρο από αυτόν που εμφανίζεται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την άδεια 

λειτουργίας του και ειδικότερα ότι έχει γίνει επέκταση (80 τ.μ. περ) στην πίσω πλευρά αυτού όπου 

στεγάζεται αποθήκη τροφίμων της επιχείρησης και αριστερά της πρόσοψης του (250 τ.μ. περ) όπου 

λειτουργούν τμήματα κρεοπωλείου. Στην ανωτέρω πράξη προέβη με σκοπό να προσπορίσει στο 

νόμιμο εκπρόσωπο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΠΑΥΛΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CARREFOUR ΕΧPRESS», Ιωάννη 

Κούρτη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας στο Δήμο Ρόδου, παράνομο όφελος, της ωφέλειας του 

συνισταμένης στην παράλειψη ενεργειών νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών ή καθαίρεσης 

ή με άλλο τρόπο μορφολογικής αποκατάστασης τους και στην μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της ανωτέρω ανωνύμου εταιρείας, καίτοι δεν 

συνέτρεχαν οι απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις. Ήτοι για παράβαση των άρθ. 1, 13α
1
, 14, 15, 18, 

26§1α\ 27, 51, 53, 79, 98, 259, 263
Α
 ΠΚ 

4. Με την παραπάνω σχετική από 4-4-2018 αίτησή του ο Γεώργιος Χατζάκης του Νικολάου, που 

ήταν Προϊστάμενος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου κατά την τέλεση του 

παραπάνω αδικήματος που του αποδίδεται, ζητά να τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί 

με νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 4-4-2018 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμη μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, λόγω προφανώς 

οικονομικών δυσκολιών και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης, αφού 

κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως Προϊστάμενου της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
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Ρόδου, κατηγορία που άδικα του αποδίδεται. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να αποφασίσει θετικά η 

Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ τον αιτούντα. 

(Ακολουθεί υ υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με 

αρ. πρωτ.: 2/21013/4-4-2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παράγραφος 1, εδάφιο ιγ του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 167/2018 (Α.Δ.Α: ΨΜΧ5Ω1Ρ-Μ37) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη νομική υποστήριξη του κ. Γεωργίου Χατζάκη του Νικολάου και να παρασταθεί ο 

νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου με πάγια εντολή κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης στο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 20-4-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να υπερασπιστεί το Γεώργιο Χατζάκη του Νικολάου, πρώην 

Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, όπου καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του 

σύμφωνα με το ΑΒΜ 2015/24 κλητήριο θέσπισμα του Αντιεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου για 

να δικαστεί ως υπαίτιος της πράξης που αναφέρεται σαυτό (παράβαση καθήκοντος). 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος των θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από 

τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας   συνεδρίασης. 

             

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

 

Διακοσταματίου Σάββας 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

Παρασκευάς Δημήτριος 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

Καραγιάννη 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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  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.” 
vii 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.  
viii 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). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x 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). 
xi 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. 
xii 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. 
xiii 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”. 
xiv 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.". 
xv 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 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix 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)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi 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).  
xxii 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  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi 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. 
xxxii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xxxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvi 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.  
xxxvii

 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xxxviii

     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
xxxix

  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. 
xl

 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. 
xli

 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.» 
xlii

 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”. 
xliii

  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως 

την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xliv

  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'). 
xlv

  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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xlvi   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. 

xlvii
  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. 
xlviii

  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. 
xlix

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 

(Α 171).  
l
 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 

li
 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).  
lii

 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. 

       
liii  

Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 

4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      
liv 

 Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

      
lv
  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      
lvi

  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
lvii

  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 

171).  
lviii

 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
lix

 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lx

 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. lxi 
Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

2. lxii
 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. 
lxiii

 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. 
lxiv

 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxv

  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.). 
lxvi

   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
lxvii

  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”. 
lxviii

  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). 
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lxix

 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.  
lxx

 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 
lxxi

 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). 
lxxii

 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxiii

  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 ). 
lxxiv

  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). 
lxxv

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 

4497/2017 (Α' 171). 
lxxvi

 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 

απαραίτητες λεπτομέρειες.  
lxxvii

 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. 
lxxviii

 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). 
lxxix

  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. 
lxxx

 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 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). 
lxxxi

 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
lxxxii

  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

ν. 4412/2016 . 
lxxxiii

 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. 
lxxxiv

 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. 
lxxxv

  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
lxxxvi

 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). 
lxxxvii

 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 

συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
lxxxviii

  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
lxxxix

  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
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xc

 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. 

 
xci

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 

7 του ν. 4497/2017. 
xcii

 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
xciii

  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. 
xciv

 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. 
xcv

  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.  
xcvi

  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  
xcvii

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
xcviii

  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση 

που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
xcix

  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”).  
c
  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). 
ci
 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. 
cii

 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 
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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.  
ciii

Προαιρετική 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). 
civ

  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
cv

 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. 
cvi

  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. 
cvii

  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cviii

  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. 
cix

  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. 
cx

  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."  
cxi

  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. 
cxii

 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.) 
cxiii

  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
cxiv

  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cxv

  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cxvi

  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
cxvii

  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.  
cxviii

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cxix

  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. 
cxx

  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 
cxxi

  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cxxii

 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 

82 του ν. 4412/2016. 
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cxxiii

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα 

πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του 

Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( 

Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 

εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι 

την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 

παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
cxxiv

 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, 

τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cxxv

 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cxxvi 

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.) 
cxxvii

 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.  
cxxviii  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cxxix  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα 

πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των 

προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
cxxx Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
cxxxi  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 

περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
cxxxii Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  

υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
cxxxiii Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο 

παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, 

και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα 

μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από 

αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους 

τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά 

την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
cxxxiv  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), 

προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cxxxv  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
cxxxvi  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cxxxvii  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του 

πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
cxxxviii  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο 

Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια 

Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
cxxxix Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η 

φράση “καθώς και”. 
cxl  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος 

ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το 

άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
cxli Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της 

παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
cxlii 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 
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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. 
cxliii  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) 

ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό 

ανάδοχο. 
cxliv  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxlv  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), 

καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε 

σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
cxlvi Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxlvii 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. 
cxlviii 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. 
cxlix  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. 
cl Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cli  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. " 
clii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με 

ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
cliii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cliv 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). 
clv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
clvi  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 ). 
clvii  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). 
clviii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
clix 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. 
clx 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). 
clxi  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. 
clxii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
clxiii 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. 
clxiv  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). 
clxv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
clxvi  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 
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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. 
clxvii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 

από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία 

αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη 

συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
clxviii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 

κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
clxix  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 

συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
clxx  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 

συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
clxxi  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, 

εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να 

εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
clxxii  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."  

clxxiii  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. 
clxxiv Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη 

δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. 

αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του 

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
clxxv  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων 

έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 

με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 

εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 

δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 

66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 

εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
clxxvi  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
clxxvii  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα 

σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.  
clxxviii  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
clxxix Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
clxxx Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
clxxxi 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. 
clxxxii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
clxxxiii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
clxxxiv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
clxxxv  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.” 
clxxxvi 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.  
clxxxvii 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). 
clxxxviii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
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clxxxix 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). 
cxc 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. 
cxci 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. 
cxcii 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”. 
cxciii 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.". 
cxciv 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 ) 
cxcv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxcvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxcvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxcviii 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)  
cxcix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
cc 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).  
cci 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  
ccii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cciii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
cciv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
ccv Άρθρο 73 παρ. 5. 
ccvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
ccvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
ccviii Πρβλ άρθρο 48. 
ccix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
ccx 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. 
ccxi 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. 
ccxii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
ccxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
ccxiv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
ccxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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ccxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει 

τα πέντε έτη. 
ccxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
ccxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
ccxix 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. 
ccxx 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. 
ccxxi 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.  
ccxxii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
ccxxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
ccxxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
ccxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
ccxxvi 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.  


